
Beszélgetés

.A katolikus egyház szociális gondolkodásáról

Rékai Gábor: A szocíálís gondolkodás elválaszthatatlannak látszik a politikától.
Ezért hiszem: témánkhoz szorosan kapcsolódik az az aktuális kérdés: szükség
SZeIÚ-e, hogy politizáljon az egyház? Másképpen: megteheti-e, különösen nap
jainkban, hogy ne politizáljon?

Lukács László: Ez a kérdés Magyarországon valóban csak napjainkban merült
fel, hiszen itt csak néhány hónap óta lehet igazán politikai életről beszélni. Vi
lágszerte azonban már évtizedek óta egészen természetes az egyház politikai
szerepvállalása, és nagyon sok hivatalos állásfoglalás is született ezzel kapcso
latban. A válasz röviden: igen is meg nem is. Az egyház politizál a szó eredeti
görög értelmében, hiszen az emberekkel foglalkozik, az ember a társadalomban
él, és az egyház rendeltetésszerűen állást foglal a társadalmi kérdésekben is.
Rögtön hozzáteszem: a katolikus egyház a szó pártpolitikai értelmében nem
vesz részt hatalmi küzdelemben. Ezt nagyon világosan leszögezték például a
szomszédos Ausztriában a második világháború után, amikor az úgynevezett
egyenlő távolság elvét megfogalmazták. Az osztrák püspöki kar követelménye,
hogy minden párttól egyenlő távolságra maradjon az egyház. A katolikus egy
házi vezetés hivatalos állásfoglalása szerint az egyház, mint intézmény nem
foglalkozik pártpolitikával, de biztatja a keresztényeket arra, hogy vegyenek
részt a társadalom politikai életében is, amennyiben erre képességük, hajlamuk van

Rékai Gábor: Elképzelhető akkor, hogya dolog természeténél fogva valamilyen
egyházi állásfoglalás most az egyik, egy más alkalommal egy másik párt állás
pontjához áll közelebb?

Lukács László: Az egyház nagyon "kényelmes" helyzetben van, mert eltéróen
a pártoktól, a politikai életben sohasem óhajtja átvenni a hatalmat. Ha egy mo
dern demokráciában valaki a kormányt kritizálja, akkor azt azzal a felelősséggel

teszi, hogy ha sikerül megbuktatnia, akkor a következő menetben neki kell át
vennie az ország vezetését. Az egyház erre nem törekszik.

Ludassy Mária: Valamennyien, akik nem voltunk hivatalos kommunista párt
politikusok, csak,mostanában kezdhettünk el politizálni, világi és egyházi em
berek egyaránt. Alláspontom szerint egy szabad államban természetesen politi
zálhat mindenki. Minden hívőnek - és rernélem minden nem hívőnek is -

A beszélgetés 1991. augusztus 4-én az AGORA című műsorban hangzott el. 5zövegét a
Világosság ésa Vigilia című folyóirat egyidejűleg közli,
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ugyanolyan jogai vannak egészen addig, amíg alkotmányos keretek között p0
litizál. Ameddig nem sérti meg például azt az alkotmányos elvet, amely egyház
és állam szétválasztását kimondja. A követelmény csak az, hogy saját viIágné- .
zetét ne próbálja a világi hatalom eszközeivel másokra erőltetni, ahogy ezt a
marxizmus-leninizmussal eddig tették, és ami más ideológiákkal is megtörtén
het. Megengedhetetlen tehát a világi törvényhozás befolyásolása, ha az más
közösségek érdekeit, meggyőz6désétsérti. Ez szab határt - legalábbis az én
klasszikus szabadelvűséghez ragaszkodó meggyőzödésem szerint - minden
természetes és jogi személy számára.

Horváth Pál: Amikor a kérdés elhangzott, nekem először az egyháztörténelem
régmúltjának tapasztalata jutott eszembe. Az a periódus, amikor az egyház
nemcsak aktívan politizált, de a kérdést, hogy ennek így kell-e lennie, fel sem
tették. Az egyház hatalmi tényezöként Constantinustól kezdve évszázadokon át
az európai történelem aktívalakítóinak egyike volt.

A 20. században, a n. Vatikáni zsinat idején sok szó esett a régmúlt tanulságairól,
és az egyház - helyzete változván - gyökeresen átalakulhatott. Ha válaszolrom
kellene arra, politizáljon-e az egyház, megpróbálrém a politizálás lehetőségének

három szintjét egymás mellé sorakoztatni. Ugy gondolom, Lukács László megfo
galmazását kölcsön véve, hogy "pártpolitizálás", vagy ahogy én szívesebben mon
danám, a közvetlen és direkt politizálás nem kívánatos az egyház részéről.

Kétségtelen tény viszont, hogy az egyház politizál. Számtalan egyházi doku
mentum mutat érdeklödést közügyek, egy ország vagy akár a világ ügyeit érin
tő kérdések iránt. Ebben a tekintetben az egyház politizál, de úgy gondolom,
hogy szerenesés módon közvetetten, hiszen nem hatalmi kérdéseket ítél meg,
hanem azoknak bizonyos erkölcsi - ha úgy tetszik: valláserkölcsi - vetületéről
mond véleményt.

Azután van egy pont, ahol az egyház direkt és közvetlen módon politizál:
tagjait a hit munídójával küldi a politikai küzdötérre, hogy ott jó meggyőződé

sük szerint keressenek maguknak politizálási lehetőségeket. Ez talán már nem
az egyház, hanem a hívő emberek politikai szerepvállalása.

Ropcsányi ÚÍszló: Az egyház szociálfilozófiája, vagyis szociális felfogása sem
független a politikától. Száz esztendővelezelőtt XIlI. Leó pápa körlevele a Rerum
Novarum, a munkásság helyzetérőlszólt. A centenáriumról II. János Pál új pápai
okmánnyal emlékezett meg, a Centesimus annus címú enciklikával. Mielőtt ennek
a száz esztendőnekszociálfilozófiai, tehát endklikákban is közreadott megnyil
vánuIásairól beszélünk, gondolnunk kell arra, hogy az egyház kezdettől fogva
- mondhatni - evangéliumi szellemben hirdette szodális felfogását.

Horváth Pál: Valóban. Ha a szociális eszme és a katolikus egyház találkozásá
nak kezdő pillanatát keressük, akkor az evangéliumi megfogalmazásnak, Jézus
szavai elhangzásának a pillanatától azt tapasztaljuk, hogy az erkölcsi értékek
primátusa végigkíséri a kereszténység egész történetét.

Lukács László: Az egyház valóban elfogult az erkölcsi értékek iránt, de nem
valamilyen absztrakt ideológiából kiindulva, hanem éppen az ember érdekében.
II. János Pál pápa már az első enciklikájában, megválasztása után néhány hó
nappal kitér arra, hogy az egyház útja az ember útja. A pápa tehát nagyon
erősen antropocentrikus felfogást képvisel.
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Rapcsányi lJíszló: Filozófiatörténeti szempontból most IÚnCS módunk az elemzés
re. Térjünk vissza az első szociális enciklika, az említett Rerum novarum talajára.

Ludassy Mária: Nagyon jelentős,hogy végre a múlt század végén ilyen hangot
hallhattak hívők és nem hívők a Vatikántól, mert a katolikus egyház a 19. szá
zadban sajnos nem mindig volt kellően toleráns a század uralkodó eszméivel.
Az 1830-as években kibocsátott enciklikák a szabad gondolat, a sajtószabadság
éles elítélésével jó 5(}6() évvel visszavetették a katolikus egyház és a liberális
államok egymásra találását vagy legalább békés egymás mellett élését.

Rilpcsányi László: Tény, hogy huszonegy esztendővelaz egyházi állam bukása
után az új pápa ráébredt szólni kell a feltámadt világhoz. Ez pontosan az, amit
említ a liberális világgal, a szociális problémákkal, az élő marxizmus világával
való találkozás.

Ludassy Mária: Tényleg nagyon fontos, hogy amikor a Rerum Novarum szociá
lis szempontból bírálta a szabad píacot, a kapitalizmus farkastörvényeit, és nem
egyszeruen a gondolatszabadság elítélésének álláspontjából, akkor széles körök
ben visszhangra lelt. Ebben az enciklikában már nem a modernitás teljes eluta
sítása jelentkezett, hanem a modernizáció megoldhatatlan emberi problémáinak
átérzése. A munkásnyomorúság ténye az, amely - ennyiben igaza van - va
lóban mindenfajta szocializmus, így nemcsak az ateista, a marxista szocializmus,
hanem az anarcho-libertiánus szocialista eszmények szülője is volt. Ez utóbbi
irányzatok hívei, mindenekelőtta szabadelvű szocializmus gondolkodói, külön
ben mindig nagyobb affinítást mutattak keresztényi, kifejezetten katolikus gon
dolatkörök iránt, mint az ateista marxisták.

Lukács László: A múlt század társadalmi valóságának láttán két nagy eszmény
világ rajzolódik ki: a szocialista munkásmozgalomi eszmevilág és a liberalizmus.
A pápa a RerumNovarumban mind a kettének az értékeit és a hiányát is elmond
ja. Hadd tegyem hozzá: Ján Carnogurskynak jelent meg nemrég (éppen az év
forduló kapcsán) egy tanulmánya, melyben a Kommunista Kiáltványt hasonlítja
össze a Rerum novarummal. Azt mondja: most, a létező szocializmus bukása után
meg kell állapítanunk, hogy annakidején mégiscsak a konzervatívnak mondott
XIII. Leópápának volt igaza. Az előre mutató, ha tetszik liberális irányba mutató
a Rerum Novarum volt, és a Kommunista Kiáltványeszméi mutatkoztak a gyakor
latban zsákutcának.

Ludassy Mária: Marxszal szemben nem "fair play" a Kommunista Kiáltványt ki
emelni. Ennéla jakobinus terrorista mítosznál azért Marx jobb műveket: is írt, amelyek
inkább összemérbetökbármely katolikus vagy nem katolikus szociológiai munkával.

Rilpcsányi László: A további szociális enci.klikákban jelentkezik az egyház gon
dolkodásának flexibilitása. A mindenkori egyházfő a világhoz igazítja állásfog
lalását, a való világot próbálja felfedezni a saját hitélete számára.

Ludassy Mária: Erdekes, "kétfrontos harc" figyelhető meg az enciklikákban:
részben a kapitalista piacgazdaság vadhajtásainak. embertelen következménye
inek határozott és nem csupán erkölcsi kritikája, részben a magántulajdon és a
szabad vállalkozás elvének a kollektivista mítoszokkal szembeni fenntartása. Ez
a gondolkodásmód üdvös kapcsolódási pontokat teremtett világi szociális és
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szabadelvű ideológiákkal. 1981-ben a Laborem exercens ámú, a munkáról szóló
enciklika számunkra, akik nem vallási alapon opponáltuk a reálisan létező szo
ci.alizrnust, nagyon fontos hivatkozási alap volt, egyrészt jó értelemben vett har
madik utas tulajdon-felfogása, másrészt a szakszervezeti jogok mel1etti kiállása
okán. Az utóbbi akkor egyedül a Kelet-európai térségben volt problematikus,
mert Nyugat-Európában már nem kellett olyan nagyon harcolni a szakszerve
zeti jogokért. Tehát a Laborem exercens enciklika egészen más értékrendszer alap
ján is nagyon jó szellemi szövetségesnek bizonyult.

Rékai Gábor: Közeledünk a konkrétumok és napjaink felé. A Rerum Novarum •
megállapítja: "sem a tőke munka nélkül, sem a munka tőke nélkül nem létez
het." Napjainkban hogyan viszonyul az egyház a munka és a tulajdon fogalmá
hoz?

Hováth Pál: Úgy gondolom, hogy ebból a szempontból a harmincas évek teo
lógiai irodalmában nagyon jelentős fordulat ment végbe, de ennek előzményei

(az én olvasatomban legalábbis) már XIII. LeóRerumNooarumdban is felbukkan
nak. Nevezetesen: a munka első ízben válik antropológiai megközelítés alapjává
mint az ember személyiségének sajátos filozófiai eszközökkel való megragadása.

Rékai Gábor: Mindezzel együtt azt gondolom, hogy érdemes néhány szót váltani
a munkáról. Mi a katolikus filozófiaálláspontja? Tudom, hogy ez gyakori vitatéma.

Lukács László: Visszakanyarodnék oda, amiről beszéltünk már, az embercent
rikus világhoz. Az ember alapvető jogait a kereszténység mindig hirdette. Szán
dékosan jogokat mondtam, nem erkölcsi értékeket, vagy (Kantra utalva) erkölcsi
kötelességeket. Ezek nélkül az emberi élet elképzelhetetlen, következésképp eze
ket a kereszténység mindig hirdette, ezek mellett mindig kiállt. Amikor száza
dunk közepén az emberi jogok Chartájában ezek az alapvető személyiségjogok
megfogalmazódtak, tulajdonképpen kétezer éves, vagy még régebbi hagyo
mány fogalmazódott meg. Az ember alapvető joga az élethez, a munkához,
ennek megfelelőena tulajdonhoz is egészen természetes tanítása volt az egyháznak.
Ezért foglalt állást a magántulajdon mellett a XIII. Leótól kezdve II.János Pál pápáig
mindenki, és nem azért, mert a kapitalizrnusnak voltak elszánt hívei.

Rékai Gábor: Más irányzatok is megpróbálták a munkát a centrurnba helyezni.

Horoáth Pál: Természetesen, csak azt nem szabad elfelejtenünk, hogy itt az
evilági és túlvilági dirnenzióval is rendelkező ember fogalma határoztatik meg,
egyebek között a munkálkodás kategóriájában az evilági létben. A Rerum Nova
rumban a pápa azt mondja, hogy az egyház soha nem szándékozott az égi dol
gokra vetett szemekkel elfelejtkezni a földi valóságról. Es úgy gondolom, hogy
amikor a modern antropológiai teológia szemlélete kialakult, akkor a munka
kategóriája természetesen került előtérbe.

A munka volt az a magától értetődő nem etikai és nem vallási kategória,
amelyből kiindulva az egzakt filozófia követelményeit is kielégítő emberkép
megfogalmazódhatott. Hogy ez miért erősödik az utóbbi időben? Azt hiszem,
ennek igen egyszerűmagyarázata II. János Pál teológusi múltjában keresendő,

aki hajdani krakkói éveiben is erősen antropológiai fogantatású etikai szemlélet
szószólója volt.
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Rékai Gab: Ennek csak. ilyen szubjektív okai volnának? Nem életszerűszük
ségesség, hogy központi és egyre cenrálisabb kategóriájává váljon a szociális
kérdésekről való gondolkodás?

Horváth Pál: Úgy gondolom, hogy teljesen természetes és magától értetődő
folyamat volt. Nem hiszem, hogy valami véletlen, adott esetben szerenesés vé
letlen vezetett erre a megoldásra. Ugy gondolom, hogya katolikus teológia
minden lehetséges irányzatának életképessége múlik. azon, hogy tud-e antropo
lógiai fogantatású lenni.

Ludassy Mária: VISSzatérnék arra, amit Lukács úr mondott. Egymás mellett a
munkához való jog és a tulajdonhoz való jog. Meg kell mondani, hogy a világi
politikatörténetben ez a két jog, amit már az első emberi jogi deklarádók meg
fogalmaztak, egymás "torkának esett", és egymást .Jefejezte". 1793-ban a libe
rális felfogás - ezt Condorcet fogalmazta meg a Locke-i tradíciónak megfele
lően - a tulajdonhoz való jog szentségét vallotta mellyel szemben a jakobinu
sok, és innen kezdve az egész szocialista tradíció a munkához és a megélhetés
hez való jog primátusát mondta ki a magántulajdon rovására. Eszerint minden
állampolgárnak a megélhetését biztosítani kell, ez csak a gazdagok rovására, az
ő tulajdonuk restrikciójával lehetséges. A munkához és a tulajdonhoz való jog
először nem a Rerum Notarumban jelent meg, hanem a katolikus egyház által
nagyon kevéssé kedvelt, általam mégis katolikusnak tartott szociális gondolko
dó, Lamennais politikai filozófiájában, az ateista szocializmus és a laissez-faire
liberalizmus kritikájaként. A munkához és a tulajdonhoz való jogot a személyi
ség alapvető szabadságjognak és egyenlő méltóságának alap-posztulátumaként
fogalmazta meg. E tradídó folytatását örömmel üdvözlöm.

Rapcsányi László: A keresztény felfogás szerint a munka nem valamilyen átok
az embereken, hanem az ember méltóságához tartozik, ha úgy tetszik, önmeg
valósításához. Utal erre a Ludassy Mária által már említett 1981-es enciklika,
amelyben hangsúlyosan jelenik meg az emberi személyiség elsőbbsége a tech
nikai haladásban. Hat év múlva Sollicitudo rei socialis címmel egy teljesen lehan
goló enciklika következik, amely megállapítja, hogy a gazdagok még gazdagab
bak lettek, a szegények még szegényebbek, és a bún elöntötte a társadalmat.

Ludassy Mária: A bűnhöz nem tudok hozzászólni, a harmadik világ iránti
érzékenységhez annál inkább. Ez valóban olyan kérdés, amit a klasszikus vagy
a mai liberalizmus képtelen feldolgozni. Legmarkánsabb képviselőik- például
Hayek - egyszeruen tudomásul sem hajlandók venni, hogy ez probléma lehet
az "első világ" számára, és nem kell nagyon meglepődnünk,itt, e frissen "eman
cipált" második világban, hogy ugyanezek a harcosan antikommunista konzer
vatív gondolkodók egyáltalán nem rohannak segíteni rajtunk. Az ő szigorú
pénzügyi politikájuk ugyanis nem túri el, hogy az adófizetők pénzéből a lengyel
vagy a magyar gazdaságot szanálják. Az éhező embermilliók problémája, akik
részben a szabadversenyes kapitalizmus áldozatai, nem oldható meg a szabad
verseny mechanizmusával. Valóban csak. valamiféle "metapolitikai" megfont0
lásokbóllehet követelni egy világméretú méltányosságot. Az utóbbi 10-15 év
ben a katolikus egyház ehhez erkölcsi muníciót szolgáltatott. Ez még akkor is
üdvözlendő, ha nem hozott több sikert, mint a baloldali radikális mozgalmak
hasonló törekvései.
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Horoáth Pál: Az elóbb Rapcsányi László azt a kifejezést használta, hogy a
Sollicitudo rei socialis hangja pesszimisztikus. TIsztázásra érdemes kérdés: minek
tekintjük a szociális enciklikákat, múfajukat tekintve? Az elóbb Ludassy Mária
használta a "harmadik út" kifejezést. Akkor is felkaptam a fejem. Harmadik utas
szociális alternatíva-e a katolikus szodálís tanítás? Olyan értelemben politikael
mélet-e, amiképpen a szocialisták elméletei, vagy a modern nyugati társadalmak
politikai doktrínái?

XIII. Leó már világosan tudta: nem harmadik útról van sző, nem egy alter
natívát terjeszt elő a katolikus egyház, amiről egy idő után lakonikusan leszö
gezik majd, hogy nem volt elég hatékony. Az enciklikák mit akarnak? Megnéz
tem mindegyiket; a szociális enciklikáknak van egy másik kuksszava, ami a
szociális szó elhangzása miatt el szokott sikkadni az olvasásban. Az egyház,
miközben a maga hite szerint előterjeszti a szociális kérdésekkel kapcsolatos
gondolatát, a Bibliára és korábbi pápai megnyilatkozásokra is hagyatkozva
megtérésre szólít fel. Hitre szólít fel, és a rezignáció tulajdonképpen erre vonat
kozik, nem a világhelyzetre. A pápa nem politikai dokumentumot ír, hanem
hitdokumentumot, aminek az a lényege, hogy ha az emberek őszinténmegtért
keresztényként élnek, akkor a társadalom kedvező irányba fog változni. Ezért
nem sorolhatók be az enciklikák a politikaelméleti művek közé.

Rékai Gábor: Kik a ámzettek?

Horoáth Pál: Az endklikák ámzettjei XIII. Leó esetében még a püspöktársak
voltak, a későbbiekben a papság és a hívek, ma minden jóakaratú ember. De
hadd tegyem hozzá: minden jóakaratú embert felszólít az egyház arra, hogy
térjen meg. Az egyház lényege a misszionálás, és maga a dokumentum is az
evangelizádó fontosságát említi meg egy helyen. Meglepá módon olyan össze
függésben, ahol az első pillantásra teljesen szervetlen, hiszen a világhelyzet meg
ítéléséről van szó.

Lulaús Ltiszló: Horváth Pál szavai nyomán itt az ideje, hogy definíáljuk az
egyház szociális tanítását. Lehet azt mondani, hogy ez a szociális tanítás száz
éves, de valójában kétezer éves, mert egyidős a kereszténységgel. Szent Pál és
az evangéliumok fogalmazták meg először a Krisztus életéből levont erkölcsi
elveket. Kétségtelen, hogy az elmúlt száz esztendőbenaz egyház a maga erköl
csi alapelveibőllevonta azokat a gyakorlati következtetéseket, amelyek a folyton
változó társadalmi körülményekre alkalmazták ezeket az erkölcsi elveket. Ezt
nevezhetjük az egyház szodális tanításának, az egymásra következő szociális
enciklikák a változó korok követelményeinek megfelelőenezt fejezték ki.

Ludassy Mária: Az enciklikákat én társadalombölcseleti művekkéntolvastam
el. Ilyen értelemben állítom, hogya legutóbbit csak egy kelet-közép-európai
pápa írhatta meg. Erre utalnak bizonyos kritikai megjegyzések, amelyek a múlt
századi orosz vagy a mai magyar populizmus érvrendszerére emlékeztetnek.
Ilyen a fogyasztói társadalom sajátos bírálata, amely erkölcsileg bírálja az éhen
haJókra nem figyelő, hedonista mentalitást. Egy francia vagy német szociálde
mokrata nem így kritizálja a kapitalizmus kíméletlenségét. Félreértés ne essék:
ez nem minősítés, csak annak a ténynek a megállapítása, hogy ezt a típusú
antikapitalizmust, ha úgy tetszik antiliberalizmust a mi délkörünkrőlszármazó
pápa fogalmazhatta meg ilyen határozottan.
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Lulaics László: Én ezzel nem értek egyet. Nem a lengyel és a francia vagy a
szlavofil illetve a német származás vagy beállítottság a döntő. Az a különbség,
hogy szocialista és szociáldemokrata, avagy keresztény kapitalizmuskritikáról
van-e szö.

Ludassy Mária: Úgy gondolom, mindkettő számít, A legutóbbi lengyelországi
látogatásán II. János Pál Közép-Európa térségét mint morálisan megváltó, egye
dül igaz uton járót említette, szembeállitva a bűnös Nyugattal és ~ még bűnö

sebb kommunizmussal...

Horváth Pál: A Rerum novarumból is ugyanez olvasható ki. Az egyház felülről

tekint a liberalizmus és a szocializmus alternatívájára, sajátos katolikus szem
pontból ítél. Az elmúlt évszázad során ez mindig így volt, függetlenül attól, ki
ült Péter székében.

LuJaú:;s László: Csakugyan: az enciklikák keresztény alapelveket fogalmaznak
meg, és ez független attól, hogy kinek milyenek a genetikai kódjai. Hadd em
Iítsern példaként az amerikai püspöki kar néhány évvel ezelőtti körlevelét,
amely nagyon szigorúan bírálja a kapita1izrnust. Az osztrák püspöki kar tavaly
megjelent körlevele szintén a kapitalizmus kritikáját tartalmazza szociális kér
désekben. A kereszténység, a liberalizrnussal (az abszolutizált vagy a szélsőséges

liberalizrnussal) szemben határozottan az ember mellett áll ki a szociális kérdé
sekben, elsősorban azoknak a liberális szabad versenyben "elhullajtotf' rétegek
nek az érdekében, akikkel egyébként más nem törődik akár az Egyesült Alla
mokban, akár Dél-Amerikában.

Re1ali Gábor: Az enciklika egyik fejezete a Bé/re és társadalmi igazság cimet viseli.
ll. János Pál megállapítja, hogy túl vagyunk a kommunista rendszerek bukásán,
de a kritikai hang - ha lehet - még erősebb a jelenlegi fejlett, de bizonyos
alapvető emberi és erkölcsi értéket elfelejtő nyugati demokráciákkal szemben.
Hogyan értékelhetőez a fajta most már "egyfrontos" harc, miután a két "fronf'
egyike tárgyát veszítette?

Lukucs László: Az egyház mindig kínosan ügyelt rá, hogy a kapitalizmus nem
kívánatos változatát és a szocializmus kollektivizmusát egyaránt negatívan ítélje
meg. Tehát itt nem valami új típusú negatív meggyőzódésről van szó, hanem
arról, hogya bírált felek egyike eltúnt a történelem színpadáról, s a kritika
automatikusan arra a másikra összpontosul, amit a szociális tanítás gyakori
szóhasználatában ugyancsak materialista társadalomként minősítenek.Ha a pá
pa az enciklikájában egy kívánatos társadalomnak valamiféle keresztény utópi
áját vázolja fel, rajzolja meg, akkor magától értetődően szembesülnie kell azzal
is, hogy az a társadalom, amelyhez szól, nem az ehhez vezető úton halad. A
társadalom azért bírálandó és térítendő, hogy a bún struktúráit cserélje fel va
lami mással. A mondandó spirituális oldalát így fogom fel.

Ludassy Mária: Nem hiszem, hogy egyszerúen a marxizrnus-Ieninizmus ate
ista dogmatikája lázította fel a térség népeit Lengyelországban, Csehszlovákiá
ban, Magyarországon. Azt hiszem, hogy tömegméretekben inkább a megtapasz
talt nyugati fogasztói társadalom volt a vonzerő, és kérdéses, hogy "megúszhat-
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juk-e" ezeket a nyugati fogyasztói társadalom jelentette "bűnös struktúrákat".
A baj azonban nem csak az, hogya társadalom egy esetleges referendumon
nagy valószínűséggeleme "bűnök"mellett szavazna, bőséges fogyasztói javakat
kívánna, hanem éppen az okozza a frusztrációt, hogy a bőség egyáltalán nem
látszik közelebb lenni, mint volt a régi jó "létező szocializmusban".

Lukács László: Megint egy kicsit idealistább vagyok, mert azt gondolom, hogy
az elmúlt években Közép- és Kelet-Európában elsódlegesen a szabadságvágy
mozgatta az embereket, és nem az anyagi szempontok. Ha a pápa valamit ün
nepel ebben az enciklikában, akkor éppen ezt. Utalok Rapcsányi László meg
jegyzésére, hogy az előző enciklika pesszimista volt. Talán igen és joggal, mert
az egyházfő a világon körülnéz és szemügyre veszi mindazokat a szörnyüsége
ket, amelyek nem csökkentek az elmúlt évek során, nem is lehet más. Ennek a
mostani enciklikának a hangja viszont kifejezetten örömmel teli hang, majdnem
triumfáló, az 1989-es 199O-es esztendő európai változásaival a középpontjában.
A szabadságért folytatott eredményes küzdelem ezekben az években többnyire
véres összeütközések nélkül folyt. Már a RerumNovarum is felemeli a szavát az
osztályharc ellen, mindenfajta erőszak ellen, a totális háború ellen. Ezzel kap
csolatban hadd emlékeztessek arra, amit II. János Pál komolyan, határozottan,
sót kíméletlenül fogalmazott meg az OOOI-háború idején: elítél minden erősza

kot, amely a másik ember életére tör.

HorlXith Pál: A fogyasztói társadalom elítélése semmiféleképpen sem azt kívánná
jelenteni, hogy a pápai megnyilatkozások szerint ne volna jólétre is szükség. A
fogyasztói társadalom a pápa értelmezésében csupán anyagi értelemben igyekszik
valamiféle jólétet teremteni, és ezt katolikus egyházfői minőségében kevesli.

Rapcsányi László: Hogyha most a tankönyvek módszerével szeretnénk befejez
ni a beszélgetést, mit írnánk vastag betűvel,mi a megjegyzendő? Az egyháznak
nincs saját közgazdasági modellje, tehát ilyet nem tud ajánlani. Az egyház szo
ciális gondolkozása, a pápák enciklikái, megnyilatkozásai, tradicionális szellemi
ereje, vagy mi az, amivel hatni tud a társadalomra?

Ludassy Mária: A megszomorítottak és megalázottak védelme a harmadik vi
lágban, a modern társadalmakon belül a marginálódott rétegek felkarolása. Fon
tosnak tartom a kisebbségek védelméről szóló mondatokat minden vallási és
világi ideológiai fundamentalizmus ellenében. Ez azt hiszem mindannyiunk
számára létkérdés.

Horváth Pál: A személy szabad megvalósulásának lehetóségét akarja kínálni a
világ számára ez az enciklika. Egyes megállapításaival lehet egyet nem érteni.
Elképzelhető,hogy néhány kitétele egy-két évtized folytán megkopik. Intenciója
viszont, amely az ember emberként való megvalósulását mindennél nagyobb
világi értékként tünteti fel, időtálló.

Lukács László: A szociális érzékenység, a másik emberre irányuló figyelem, a
másik ember szolgálata, ha tetszik, az önzetlenség az enciklikák tanítása. A pápa
minden jóakaratú embert meghív az együttműködésre.
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