
LUKÁCS LÁSZLÓ Szolidaritás itt és ma
A II. Vatikáni zsinat szerint Krisztus tanítványainak osztozniuk kell
embertársaiknak, különösen a szegényeknek és a szenvedőknek

gondjaiban. Ez a felelősségtudat vezette az egyházat akkor, amikor
megfogalmazta a keresztény elveket a szociális kérdésekben. A ke
resztény társadalmi tanítás elméletét azonban egy-egy konkrét tár
sadalomban kell gyakorlatra váltani, ahogyan például Latin-Ame
rikában megszületett a felszabadítási teológia, válaszul az ottani
országok súlyos társadalmi-gazdasági visszásságaira.

Megérett az idő arra, hogy megkezdődjéka konkrét keresztény
válasz kidolgozása a válságosra fordult magyar társadalmi-gazda
sági-szociális helyzetben Aligha várhatunk tovább a keresztény
szempontú vizsgálódással anélkül, hogy súlyos mulasztással ne
vétenénk a keresztény felebaráti szeretet parancsa ellen. A gazda
sági élet átalakítása súlyos megrendüléseket okoz az ország egé
szének s szinte minden állampolgárának. A pénzhiány nemcsak
az államháztartást sújtja, hanem az emberek legtöbbjét is. Egyre
többen élnek a létminimum alatt; különösen súlyosbodik az idő

sek helyzete, aránytalanul nagy teher nehezedik a gyermekes csa
ládokra. Ugyanakkor lépten-nyomon értelmetlen tékozlás tapasz
talható, s egy szűk rétegnek aránytalan s többnyire nem becsü
letes úton végbement meggazdagodása. A gazdagokat a szegé
nyektől elválasztó szakadék napról-napra mélyül.

Mit lehet tenni ebben a helyzetben? A keresztény értelmiségi
nem érheti be avval, hogy igyekszik menteni önmagát és család
ját, berendezkedik a túlélésre. Keresnie kell az élet lehetőségét a
társadalom peremére szorultak számára is. A keresztény értékek
fényében kell értékelnie a közgazdászok és szociológusok tény
megállapításait, s velük közösen keresni a megoldást: valós esélyt
adni mindenkinek az emberi életre.

A német katolikus és evangélikus egyház vezetői két éve láttak
munkához, hogy keresztény választ adjanak a mai német társa
dalom szociális gondjaira. Munkadokumentumot állítottak össze,
kiváló szakembereket vonta be a vizsgálódásba, de széleskörű

társadalmi vitára is bocsátották kérdéseiket.
Szeretnénk idehaza is elindítani a keresztény értelmiségiek kö

zös gondolkodását a magyar társadalom égető szociális kérdései
ről. Nyitányként közzétesszük a német püspökök munkadoku
mentumának főbb téziseit Nagy ]. Endrének vitaindító tanul
mányával. Számos szakembert kértünk fel: szóljanak hozzá a kér
déshez. Következő számainkban az ő reflexióikat közöljük majd.
Tesszük mindezt a II. Vatikáni zsinat szellemében, szolidaritást
vállalva mindenkivel, különösen a szegényekkel.
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