
KRÁNITZ MIHÁLY

1959·ben született Buda·
pesten. Tanulmányait Bu
dapesten és Rómában
végezte, 1989-ben szen
telték pappá. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
rektorhelyettese. Legutób
bi írását 2006. 2. számunk
ban közöltük.

Az össszeállitásunkban sze
replő irások elhangzottak
azon a konferencián, ame
lyet a Sapientia Szerzetesi
Hittudomány; Főiskola ren
dezett az ,Igazságosabb
és testvériesebb világot!"
cimú szociális körlevél meg
jelenésének tízéves évfor
dulója alkalmából 2006.
május 19-én. A konferen·
cia teljes anyaga ősszel

jelenik meg a ,Sapientia
Füzetek' cimú könyvsoro
zatban.

lA Magyar Katolikus Püs
pöki Konferencia ,Igazsá
gosabb és testvériesebb

,világott' kezdetú kórleve
le a hívekhez és minden

jóakaratú emberhez a
magyar társadalomról.

MKPK, Budapest, 1996.

AszoclÁus KORLEvÉtrROL - Tfz ÉV TÁVLAl'UóL

Az egyház társadalmi
tanításának pillérei
a körlevelében
Tíz éve, 1996-ban jelent meg az a mag yar egy házi reflexió, mely
egyfajta keresztény petíciónak, felkiált ásn ak is értelmezhető a ha
zánkban felvetődött társadalmi k érd ésekre.' Egy közösség felelős

vezetői nemcsak nemzetközi fórumokon, Európa-sze rte, hanem
helyi sz inten is igyekeznek az embereket érin tő, sokszo r nyugtala
nít ó problémákra válasz t találni. A Katolikus Egyház immár száz
tizenöt éve dokumentálható érzé kenysége az ember és a társad a
lom bajai iránt mindenütt megnyilatkozásra késztett e a helyi egy
h ázakat. ' A "Mi nem hallgath atunk!" szentí rás i megalap ozással 
ahogy korábban az apostolok ma gyarázták fellép ésüket (vö.
ApCsel 4,20) -, de az emberek iránt érzett felelősséggel együ tt
szólaltak meg tíz éve a magyar katolikus püspökök.

Magyarországon, ismerve a közelmúlt állapotát, nem volt még
példa arra, hogy az efféle kérd ésekben ennyire iránymutatóan fel
szólaljon az egyház. Ennek a kétezer éves intézm énynek a véle
ményére, mely jelentős mértékben képes befolyásolni az emberek
életét, odafi gyelnek a társadalom, a kultúra és a gazdaság területén
is. Ám azt, hogya tíz év mennyire jelentett odafigyelést, és hogy
az illetékesek mennyire siklottak át a magyar püspökök dokumentu
mán, azt éppen a körlevél napjainkig tartó aktualitása jelzi.

Melyek voltak az egy ház által meghúzott főbb vona lak és irá
nyok ezen a területen? Miként járult hozzá itt vagy akár másh ol
és más körülmények között, talán éppen ezzel a tízéves doku
mentummal is az egy ház az emberek életének jobbításáh oz? Azt
mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a 20. század i keresztény
ség is szorosa n összefügg a társad almi -politikai fejlődéssel. A
társad alom és a gazdaság területén az egy ház az elmúlt év tize
dekben java slatokat ado tt és lehetséges mintákat elemzett.

1. A társadalmi tanítás alappillérei és a keresztény felelősség

A tört énelmi előzmények XIII. Leó páp a híres körlevelére, a Rerum
novarumra ( 891) vezethetők vissza . Ez az első hivatalosn ak mond
ható megnyilatk ozás lett a fund am entuma a későbbi pápai és egy-
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2A Francia Püspöki Kon
ferencia jelentése:

Proposer la fai dans la
société actuelle (1994).

Magyarul: A hit hirdetése
a mai társadalomban.

Vigilia, Budapest, 1998;
A Német Püspöki Konfe

rencia dokumentuma:
Aufbruch in eine solida

rische und gerechte
lukunft (1996). Az

Osztrák Püspöki Konfe
rencia dokumentuma:
Erklarung "Kirche und

Politik" (1997).
3A katolikus társadalmi
tanítás részletes feldol

gozását 1968-ig lásd
például: F. Klüber:

Katholische Gesellschafts
lehre. Verlag A. Fromm,

Osnabrück, 1968.
4VÖ. W. Kalveram: Der
christliche Gedanke in

der Wirlschaft. Köln,
1949; O. von Nell-Breu

ning: Wirlschaft und
Gesellschaft I-III.

Herder, Freiburg, 1956.
5Kirche in der

Gesellschaft. Wege in
das 3. Jahrlausend.

(Hrsg. Sekretariat der
Österreichischen

Bischofskonferenz.)
NP Buchverlag, Sankt

Pölten, 1997.
6A Nyilatkozat szövegél

lásd: http://www.graz
seckau.atJbjw30/

Mariazeller_Manifest.htm
7VÖ. Sekreteriat der
Deutschen Bischofs

konferenz: Verlautba
rungen des Apostoli-

schen Stuhls

házi tanításnak. Száz év leforgása alatt majdnem minden pápa
visszatekintett a kiindulópontra, és a kortárs kérdésekre ennek a
korábbi iratnak a fényénél válaszolt, vagy inkább ennek az ösztön
zéséből vett bátorságot az újabb megszólalásra.' Így került sor XI.
Piusz esetében a Quadragesimo anno (1931) és a Divini Redemptoris
(1937), XXIII. Jánosnál a Materet magistra (1961) és a Pacem in terris
(1963), majd VI. Pálnál a Populorum progressio (1967) és az
Octogesima adveniens (1971) megnyilatkozásokra, hozzátéve a II.
Vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű pasztorális konstitúcióját
(1965), mely újszerű módon és először tette zsinati megfontolás
tárgyává az ember életét érintő társadalmi kérdéseket. Egyházi
részről nem hiányoztak azonban a II. Vatikáni zsinat előtti meg
fontolások és összefoglaló művek sem - a II. világháború után ki
alakult új társadalmi és gazdasági rendnek megfelelően-, főképp

a már említett XI. Piusz Quadragesimo anno (1931) kezdetű körleve
léből kiindulva."

II. János Pál pápának különösen is gondja volt az egyház tár
sadalmi tanításának bemutatására és aktualizálására az Euró
pa-szinódusok alkalmával (1991, 1999) és a társadalmat érintő

körleveleiben, valamint más írásaiban, mint például a Laborem
exercens (1981), a Sollicitudo rei socialis (1987) a Centesimus annus
(1991), a Katolikus Egyház Katekizmusa (1992), a Dies Domini (1998)
és az Ecclesia in Europa (2003) megnyilatkozásaiban.

A magyar dokumentum megjelenésével szinte egy időben, ér
dekes párhuzamot látunk az osztrák egyház esetében, mely 
az osztrák államiság kezdetének millenniumán - 1996. február
9-én egy szakmai-tanácskozási napot rendezett, melyen az egyház
és az állam 20. századvégi kapcsolatával foglalkozott, egyúttal le
hetséges irányokat mutattak és megoldásokat adtak a harmadik
évezred kezdetére. Itt az egyes munkacsoportok teológusokból,
szociológusokból és különféle szakértőkből álltak, akik az egyes
témákat kidolgozták - mint például a teológia, az állam és az
egyház jogi kapcsolata, a jelenkor, a társadalompolitika, a kultú
ra, a művészet, a tudomány és az ínformáció' Ám mégsem ez
volt az első alkalom, hogy Ausztriában az egyház társadalmi
kérdésekkel foglalkozott. Egészen napjainkig meghatározza az
egyház szociális gondolkodását helyi, osztrák szinten az úgyne
vezett Mariazeller Manifest, vagyis a Mariazelli Nyilatkozat (1952),
mely pontosította az állam és az egyház közötti határokat a
"szabad egyház a szabad társadalomban" (Eine freie Kirche in
einer freien Gesellschaft) gondolattal, de a függetlenség mellett
ugyanakkor hangsúlyozta a családokról, a hajléktalanokról, a
nőkről, a gyerekekről és az otthonukat elhagyókról való gondol
kodást is."

A német katolikus egyházban szintén számos jelét találhatjuk
a társadalmi érzékenységnek és a különféle megnyilatkozások
nak? A Német Katolikus Püspöki Konferencia 2006 elején jelen-
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Nr. 171 (2006): Die
deutschen Bischöfe: Ehe

und Fami/ie - in guter
Gesellschaft (1998),
Caritas a/s Lebens

vollzug der Kirche und
a/s verband/iches Enga·

gement in Kirche und
Gesellschaft (1999);

Erkliirungen der Komis
sionen: Komission für
gesellschaftliche und

soziale Fragen/ Komis
sion für caritative Fra

gen: Solidaritat braucht
Eigenverantworlung

(2003), Das sozia/e neu
denken (2003); Der

Vorsilzende derDeut
schen Bischofkonferenz:

lusammenha/t und
Gerechtigkeit, Solidarilat

und Verantworlung
zwischen den Genera
tionen (2003); Arbeits

hilfen: Der Tag des
Sozia/en Engagements

zum We/ljugendtag 2005
(2004), Sozia/e Einrich·
tungen in Katholischer

Tragerschaft und
wirlschaft/iche Aufsicht

(2004); Gemeinsame
Texte: lur wirlschaft

lichen und sozia/en Lage
in Deutsch/and (1994),

lum Verha/tnis von
Staat und Kirche im B/ick

aufdie Europaischen
Union (1995), Aufbruch

eine so/idarische und
gerechte lukunft (1996),
Neuorientierung fűr eine

nachhaltige Land·
wirschaft (2003).

BPiipstlicher Rat für
Gerechtigkeit und

tette meg a Katolikus Egyház szocíális tanításának kompendíu
mát, összefoglalását," melynek hivatalos, első olasz kiadása
(2004) után az angol (2004), a francia (2005), majd a német ki
adás hivatalos magyarázata is napvilágot látott."

2. Az "Igazságosabb és testvériesebb világot!" kezdem körlevél
és a konkrét társadalmi vonatkozások

A magyar körlevél négy nagy témát választott: szociális viszonyok
és egészségügy, a gazdasági élet, állam és politika és a kultúra.
Munkamódszere, hogy anagy fejezetcímek alatt "A" és "B" pont
ban ad helyzetképet, illetve szempontokat és ajánlásokat."

Az egyház szociális tanítása a dokumentum szerint valójában
annyit jelent, hogy miként kell kialakítani a szociálisan gondol
kodó hívő keresztény magatartást, mely nem más, mint szolgá
lat. Ennek érdekében a körlevél három fő szempontot említ,
melyek az egyház társadalmi tanításának megvalósulását bizto
sítják: a személy elsődleges méltósága, a szolidaritás és a szub
szidiaritás elve.

A körlevél már az első fejezet végén kimondja, hogy "a tár
sadalom- és szociálpolitikának a társadalmi igazságosság és
méltányosság értékeit is szem előtt kell tartani, úgy, hogy az
összhangban legyen a piacgazdaság követelményeivel és a tár
sadalom egészének hosszú távú érdekeivel iS".11 E kettő feszült
ségére jól világított rá a püspöki körlevél, amikor a második fe
jezetben a gazdasági életet elemezte, mivel a magyar tapasztalat
is az - itt csak egy konkrét és mindenki által ismert példát em
lítek -, hogy az igazságos elosztás napjainkra is csak kísérlet
maradt. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt Magyarországon még nem gon
doltunk arra a tényre, amit most már bizonyos szempontból is
merünk, hogy az elmúlt másfél évtizedben bennünket is elértek
a korábban Nyugaton tapasztalt fogyasztói társadalom visszás
ságai. Évtizedekkel ezelőtt szerettünk volna Nyugaton szegé
nyek lenni, ám akkor ez nem adatott meg, most viszont a kon
zurn-létmód minden negatív hatásával szembe kell néznünk.
Ilyen például, és erre most kezdtek felfigyelni Nyugaton is, a
megtermelt anyagi javak elosztása történelmének vizsgálata a 19.
századtól egészen napjainkig.F

Ez egyfelől a gazdaság, másfelől a szétosztó helyek története,
mint amilyenek korábban az eladó- és üzlethelyiségek, majd a
19. századtól kezdve a nagy áruházak voltak, és majd a II. világ
háborút követően a nagyelosztórendszerek különbözö formá i,
egészen a hipermarketszerű bevásárlóközpontokig. Valójában az
elosztás kérdéseinek a vizsgálatával érthetjük meg a termelés és
a szolgáltatás kialakulását és működését. Így jutunk el a fo
gyasztói társadalom kialakulásához, mely - most már magyar
tapasztalatból is tudjuk - nem kedvez a kiskereskedőknek, a
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Frieden: Kompendium
der Soziallehre der

Kirche. Libreria Editrice
Vaticana - Herder,

Freiburg, 2006.
9VÖ. Impulse und Weg

weisung. Das Kompendi
um der Soziallehre der

Kirche. Bachem,
Köln, 2006.

IOltt érdemes a római
Kompendium 12. fejeze
tének alpontjait összeha
sonlítani a magyar körle-

vél elemzett témáival,
mely szintén azt mutatja,
hogya magyar egyház a
szociális kérdések felve

tésében is együtt halad a
világegyházzal: Sozial

lehre und kirchliches
HandeIn: 1. Der Dienst

an der menschlichen
Person, 2. Der Dienst an
der Kultur, 3. Der Dienst
an der Wirtschaft, 4. Der

Dienst an der Politik.
Vö. i. m. 373-405.

111gazságosabb és test
vériesebb világot!, 27.

12VÖ. A. Chatriot - M.-E.
Chessel: L'histoire de la
distribution: un chantier

inachevé. Histoire, Écono
mie et Société 25 (Jan
vier-Mars 2006), 67-82.

13Erre a helyzetre talá-
lunk utalást a magyar

püspökök 2006. januári
körlevelében: (Imaórák a
nemzet lelki megújulásá
ért, 7) ,,Az ember ugyanis
nem puszta termelő vagy
fogyasztó, nem egyik té·

tele csupán a társadalom
működésének, hanem

egyetlen igazi célja."

beszállítóknak, sem a bérezésnek, sem az előállított javak átvéte
li árának.!"

A fogyasztói kultúra terjedése az ember lakóhelyét is mester
ségesen megváltoztatja a konszumáció tereinek és katedrálisai
nak kialakításával és felépítésével, mert mindent a termelésnek,
a fogyasztásnak, illetve a profitnak rendel alá." Ráadásul, mivel
a nagyáruházak csak egy adott rétegnek kínálnak lehetőséget a
vásárlásra, a nagyvárosok kulturális és társadalmi átalakulása
következtében már a 19. századtól kezdve kitermelődtek a fo
gyasztási kényszerből fakadó elhajlások."

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia év eleji, a nemzeti
imaévet meghirdető körlevelében a következőket olvassuk: "Az
utóbbi másfél évtizedben megéreztük a szabadság ízét, de ez az
időszak is hozott sok csalódást; felvetette, de nem válaszolta
meg az igazságosság kérdését, a teljes igazságosságét, mely a
gyengét védi.,,16 Itt mintha kihallanánk a püspökök írásából és
hangjából az egy évtizeddel ezelőtt megfogalmazottak újbóli, ta
lán kimondhatjuk: keserű felidézését, annak változatlan érvé
nyességű megállapítását. A körlevél 27. cikkelye, mely mintegy
összegzi az egyházi társadalmi tanítás alappilléreit, hozzáteszi:
ahhoz, hogya személy méltósága, a szolidaritás és a szubszi
diaritás érvényesüljenek, Magyarországon még sok erőfeszítésre

van szükség.

3. Az "Igazságosabb és testvériesebb világot!" körlevél
aktualitása a jelenlegi egyházi megnyilatkozások tükrében

Mintegy fél évvel ezelőtt (2005. december 25-én) írta alá XVI. Be
nedek pápa a Deus caritas est (Az Isten szeretet) kezdetű encikliká
ját. Mivel az egyházi tanítóhivatalt legfőképp az élő Péter-utód,
vagyis a pápa testesíti meg, ezért most szerencsénk is van, hogy az
ő első írásának a fényében tekinthetünk a születésnapját ünneplő
magyar dokumentumra. Újszerű felismerést és bizonyos elége
dettséget is jelenthet, hogya magyar püspökök irata teljes harmó
niában van mindazzal, amit XVI. Benedek pápa megnyilatkozásá
nak második fejezete (DCE 19-42) az egyház szeretetszolgálatáról
mond. Valójában a testvériesebb és igazságosabb világ is a szeretet
műve, mivel éppen a szeretetből fakad az igény, hogy az emberi
közösségben, vagyis a társadalomban meglévő igazságtalan és
mostoha körülményeket lehetőség szerint megszüntesse, vagy leg
alábbis javaslatot adjon a változáshoz.

XVI. Benedek pápa egyik legújabb üzenete pedig, melyet
2006. április 27-én Rómában a Társadalomtudományok Pápai
Akadémiájához intézett, hangsúlyozza, hogy az Evangélium az
egyéni és a társadalmi élet minden szeletét megvilágítja, és a
szeretet teljességében megélt hit lényeges szempont egy jobb
jövő építésében és a nemzedékek közötti szolidaritás őrzésében.
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14VÖ. G. Crossick - S.
Jaumain (ed.):

Cathedra/s of Consump
tion. The European

Department Store
1850-1939. Ashgate,

Aldershot, 1999.
15VÖ. U. Spiekermann:

Theft and Thieves in
German Departement

Store 1859-1930. A
Discour on Mora/ity,

Grim and Gender.
ln: G: Crossick - S.

Jaumain: i. m. 135-159.
16/maórák a nemzet lelki

megújulásáért, 6.
17VÖ. például M. Ehrke:

Postkommunistischer
Kapitalismus. Ökonomie,
Politik und Gesellschaft

im neuen Europa.
Internationalen Politik

und Gesellschaft
(2005/1), 142-163.

18Le Devenir de ('Union
Européenne et la Res
ponsabi/ité des Catho

liques. Bruxelles, 2005.
Lásd az osztrák ökume

nikus dokumentumot:
Meghivás egy közös

útra. AzAusztriai Egyhá
zak Ökumenikus Taná

csának szociális nyilatko
zata. Luther Kiadó,

Budapest, 2005.
190 trabalho na socie

dade em transforma9íio.
Secretariado Geral da

CEP, Lisboa, 2002; Um
olhar de resoon
sabilidade e de

esperen9a sobre a crise
financeira do país.

Secretariado Geral da
CEP, Lisboa, 2005.

2006. május IS-én az Olasz Püspöki kar 56. közgyűlésének nyitó
napján Camillo Ruini bíboros, a pápa szándékát is tolmácsolva,
a család védelmével kapcsolatban arra kérte az olasz püspökö
ket, hogy "bátran hirdessék az egyház álláspontját, amelyet
ugyan sokan úgy határoznak meg, mint "illetéktelen beavatko
zást a személyi lelkiismeretbe és az állam autonóm törvényhozá
sába" . Az Európai Unió mellett működő Püspöki Konferenciák
Bizottsága (COMECE) 2006. május 5-én adott ki egy nyilatkoza
tot Établire un cadre pour une société juste en Europe (Egy igazsá
gos társadalmi keret felépítése Európában) címmel, mely a tagál
lamok vezetőitől kéri, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet egy
igazságosabb európai társadalom létrehozására. Ennek érdeké
ben, állapítják meg az európai püspökök, az emberi személyt és
annak elidegeníthetetlen méltóságát kell biztosítani.

Ebből a nézőpontból, tekintettel az előbbi megnyilatkozások
tartalmára, szerényen azt is megállapíthatjuk, hogy a Tanítóhiva
tal legmagasabb helyéről történt visszamenőleg is megerősítés az
zal kapcsolatban, amit a tíz évvel ezelőtti dokumentum az ember
ről és a társadalomról kimondott. Ráadásul a magyar körlevél
tematikájának maradandóságát mi sem jelzi jobban, mint hogy a
legfrissebb társadalomelemző cikkek, például Németországban to
vábbra is hasonló kérdéseket boncolgatnak.F A 200l-ben megje
lent Charta Oecumenica az európai egyházak Európa iránti társa
dalmi felelősségéről is szól. 2003-ban az ausztriai egyházak
fogalmazták meg szociális nyilatkozatukat (Sozialioort). Az Euró
pai Püspöki Konferenciák Tanácsa pedig 20ü5-ben fejtette ki a ka
tolikusok felelősségét munkadokumentum formájában. IB A Portu
gál Püspöki Konferencia az elmúlt években adott ki hasonló
jellegű iratokat a munka világáról egy átalakuló társadalomban és
az ország nehéz pénzügyi helyzetével kapcsolatban." 2004 máju
sában a Kairosz kiadónál jelent meg magyar fordításban Helen J.
Alford: Menedzsmeni, ha számít a hit című könyve, mely a keresz
tény társadalmi elveket fejtegeti a modern korban, és a hívő vál
lalkozó, beruházó, munkáltató magatartását írja le. Az egyház
konkrét felhívásának elemzései a Pázmány Péter Katolikus Egye
tem Jog- és Államtudományi Karának Heller Farkas Közgazda
ságtudományi Intézetében folyó kutatások a Societas Perfecta ("tö
kéletes társadalom") nemrég indult sorozatban látnak napvilágot.

A körlevéllel és az azt követő megnyilatkozásokkal a magyar
egyház eltökélt magatartása mutatja, hogya társadalmi élet min
den vonatkozásában tisztelni és érvényesíteni kell a személy mél
tóságát és az egész társadalom érdekét. Az ember ugyanis létre
hozója, központja és célja is a társadalmi életnek. Ugyanakkor
tudnunk kell, hogy amikor a keresztények összefognak a társa
dalmi haladásért és igazságosságért, ezáltal előkészítik Isten or
szágát, hűségben Krisztushoz és az ő Evangéliumához, hogy ez a
világ reménységben nyitott maradjon Isten jövője felé.
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