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A katolikus egyház azt vallja, hogy küldetése az emberekhez és a
társadalomhoz szól, és hogy felelős a társadalomért. Nem ő a tár
sadalom. Nem is tud, és nem is akar a társadalom helyett dönteni,
mégis felelős érte. A szülő felnőtt gyermekéért is felelősséget érez.
Nyomon követi, hogy mint él, mit tesz fia, lánya. S megteszi érte,
ami tőle telik. A jó házastársak jóban, rosszban közösséget vállal
nak egymással. Ugyanígy követi az egyház aggódó figyelemmel a
társadalom sorsát. Ezért tette mérlegre a Magyar Katolikus Egy
ház 1996-ban, hogy hol tart a társadalom. Így született meg az
Igazságosabb és testvériesebb világot! című dokumentum.

Csak elvétve akadtak, akik csodálkoztak. hogy az egyház köz
életi kérdésekhez szól, vagy akiknek meglepetést okozott az irat
társadalomtudományi szemlélete. l Bennük túlhaladott korok
szellemisége visszhangzott, valamint az a jelszó, hogy milyen
veszélyes mumus a "politikai katolicizmus". Valójában nem volt
ok meglepetésre. Csak az történt, ami másutt, demokratikusabb
viszonyok között magától értetődő. A demokrácia társadalmi
együttműködés, egymás elfogadása, senki ki nem zárása. A tár
sadalomnak mind a hívő emberek összessége, mind pedig az
összetartozó hívő közösség intézményes formája is része. Az
egyházak is a demokratikus társadalom jogosult és kikerülhetet
len szereplői. Ez a tény világszerte közhely és politikai gyakor
lat.2 Kelet-Közép-Európában most tudatosul újra. Igaz, vannak,
akik a vallást magánügynek hirdetik, és ezzel a jelszóval a hívek
közösséget ki akarják zárni a közéletböl," Pedig kár lenne feled
ni, hogya történelmi nagy egyházak Magyatország legnagyobb
tömegszervezetei.' Ami pedig az egyházak társadalmi szerepét,
funkcióját illeti, abban a kétharmados 1990/4. törvény egyértel
mű: liA magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek
a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösség
teremtő tényezői. A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mel
lett kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyí tevékeny
ségükkel és a nemzeti tudat ."olásával is jelentős szerepet
töltenek be az ország életében." Az egyházak nagyságával és
társadalmi szerepével kapcsolatban alkalmasint elhangzik, hogy
a régi dicsőség letűnőben lenne, az emberek állítólag elfordulnak
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ülésszakkal egy időben

a magyar miniszterelnök
állította, hogy a vallás

magánügy, valamivel ko
rábban pedig, előbb

Fodor Gábor az SZDSZ
szóvivője. majd az

SZDSZ elnöke hangoz
tatta, hogya magyar al
kotmány szerint a vallás
magánügy. Jogászok és
politikusok szájából ez a

megállapítás aligha te
kinthető nyelvbotlásnak.

A társadalom megté
vesztésére tett kísérlet

ez akkor is, ha az utób
bi két politikus az állam

és az egyház elválasztá
sának tételét így szeret
né értelmezni. Az egyéni

értelmezés nem keve
rendő össze magával a

hiteles szöveggel!
Az alkotmány ellenben

nem mondja, hogya·
vallás magánügy.

4Ennek a megállapítás-
nak az igazolásához

nem kell az 5 millió sta
tisztikailag kimutatott ka
tolikusra és másik 2 és

fél millió reformátusra és
evangélikusra hivatkozni.

Ennél nyomósabb tény,
hogy vasámapról vasár-

az egyháztól. Ilyent persze lehet állítani, de bizonyítani nehe
zebb lenne. Az egyházak nem csupán a legnagyobb, hanem a
legnagyobb társadalmi elismertséggel és tekintéllyel rendelkező

társadalmi szervezetek és intézmények. Ha az egyházak presztí
zsét a különböző társadalmi intézmények (a pártok, a kormány,
a közigazgatás, a rendőrség, a jogszolgáltatás, az önkormányzat
ok, a szakszervezetek stb.) átlagos értékeléséhez hasonlítjuk, azt
látjuk, hogy az egyházak megítélése pozitívabb. Való igaz, hogy
az egyházak "osztályzata" 1990 óta kissé romlott." Azonban más
intézmények minősítése nem kevésbé. Tehát az egyháznak a
más intézményekhez viszonyított megítélése változatlanul kima
gaslóan jó? Nem az egyházba vetett bizalom csökkent, hanem
az emberek váltak önállóbbakká, mindennemű intézménytől

függetlenebbé.
A közvéleménykutatási adatokon túl a Magyar Katolikus Egy

ház szociális körlevele néhány további fontos szempontot is rög
zít. Megmutatja, hogy a katolikus értelmiség jelen van a társada
lomtudományok és a közélet élvonalában, s képes olyan
országos áttekintést nyújtani, amit addig még senki nem készí
tett. Ennél fontosabb tény, hogy az egyház érettnek és hivatott
nak érzi magát arra, hogy a társadalom helyzetét mérlegre te
gye. S nem lebecsülendő, hogy a kapott visszhang ennek a
bejelentkezésnek jóformán teljes körű elfogadását bizonyította,
éspedig a közvéleményben és a politikai elitben egyaránt," A
legfontosabb újdonság talán mégis abban rejlik, hogy az egyház
ebben a körlevélben saját magát és önmagának a világhoz való
viszonyát új távlatba helyezte. A körlevél nem az állam és az
egyház(ak) közötti kapcsolatokkal, nem a hatalommal és nem
szervezeti kérdésekkel, hanem a társadalommal, az emberek ja
vával, az igazságossággal, a közélettel foglalkozik. Már nem a
pápa és a császár, nem az uralkodó és a püspökök viszonya a
meghatározó, hanem az egyház jelenléte a civil társadalomban,
és ennek a társadalomnak öröme és bánata. Ezt az állítást akár a
modern kort jellemző társadalomtudományi tételnek is tekint
hetjük.9 Bizonyos, hogy ezzel a .körlevéllel a magyar katoliciz
mus csatlakozott a katolikus világegyház immár több mint egy
évszázados törekvéséhez, hogy társadalomtudományi gondolko
dással és nyilvános állásfoglalásokkal is előbbre vigye az embe
rek és a társadalom javát.

A társadalom elesettjei melletti kiállással és a nők teljes értékű

embernek tekintésével Jézus is új társadalmi víziót hirdetett 
az értékrend és az erkölcs terén. Jézus és a korai kereszténység
alulról látta a társadalmat. Sem átfogó politikai és állarnszerve
zeti ismeretekkel, sem a társadalom átrendezéséhez szükséges
pozícióval nem rendelkezett. Ennek megfelelően nem is fogal
mazott konkrét politikai reformjavaslatokat, gyakorlatias model
leket, társadalomszerkezeti elképzeléseket. Ez a kiinduló helyzet
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két-három évszázad alatt alapjaiban változott. A negyedik szá
zad elejére a keresztények egy része a társadalmi hierarchiában
és az államszervezetben tekintélyes pozícióba került, és megfor
dítva, rangosabb emberek is kereszténnyé váltak. A hatalommal
bírók szembe találták magukat azzal a lehetőséggel, hogya rá
szorulóknak immár nem csak a személyes támogatás, hanem a
viszonyok átalakítása útján is segítsenek. A jót tevés lehetőségét

a kereszténység erkölcsi kötelezettségnek tartja. A keresztény
meggyőződés talajáról egyszerűen nem lehetett mást tenni, mint
elfogadni a hatalomban való részvétel terhét, és igyekezni azt a
legjobb célokra igénybe venni. Ez a sokat emlegetett és gyakran
félremagyarázott "konstantini fordulat" alaphelyzete. Ettől kezd
ve az egyház nem tarthatta magát távol a társadalmi viszonyok
javításának politikai és hatalmi törekvéseitől. (5 ez akkor is igaz,
ha tudjuk, hogya hatalmi helyzetből adódó lehetőségeiket az
egyház és az egyháziak sokszor nem a jézusi ideálokat követve
értékesítették.)

Közel másfél évezreden át Európa Isten országának evilági,
politikai eszközökkel történő megvalósításáról, egy egységes és
az isteni tervekhez igazodó "keresztény társadalom" földi meg
teremtéséről álmodozott. Elfeledkezett a megváltás megtörténte
és a történelem befejezetlensége közötti feszültségről. Osszeke
verte a jézusi ideál értelmében felfogott kereszténységet (amit
más nyelveken Christentumnak, Christianitynek, christianismenek
mondunk), és a kereszténység nevében fogant és megvalósított
középkori társadalmi-kulturális modellt, a "keresztény társadal
mat" (ami más nyelveken: Christenheit, Christendom, chrétienteJ.lO

Mintha az emberi társadalom Isten által tervezett beteljesülése
szervezeti, hatalmi eszközökkel megvalósítható lenne! Mintha az
isteni kinyilatkoztatás megfogalmazta volna, hogy milyen az
ideális politikai rendszer. 5 mintha az egyetlen igazság állítása
feljogosítana arra, hogy ezt bárkire is rákényszerítsék, és a más
ként gondolkodókat kitaszítsák, üldözzék.

A hatalmi kereszténység nagy kísértését a történelem elsöpör
te. Az a sajnálatos - és a nemzeti-szocialista és a kommunista
diktatúrákban még egyszer fellángolt - tévhit, hogy az ideális
társadalom építése akár kényszert, erőszakot is megengedhetővé

tenne, immár a múlté. Az egyház is elvesztette hatalmát és azt a
képességét, hogy társadalmi, politikai kérdésekben az emberek
feje fölött döntsön. Az egyház a reformáció, az ipari forradalom
és a felvilágosodás óta nem parancsnokként, hanem utazó társ
ként részese az emberiség útkeresésének. A társadalom szereplői

között a nagyok közé tartozik. Tehát megmaradt a felelőssége,

hogya többiek boldogulásáért ne csak a közvetlen szeretet te
rén, és nem csak a személyes segítés eszközeivel, hanem a társa
dalom tennivalóiról szóló közös gondolkodással is segítsen. Kér
dés, hogy egyre kisebb gazdasági és politikai hatalommal, ennek
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a felelősségnek miképpen tud megfelelni. S bár volt egy rövid
idő, amikor hatalma vesztésére a hierarchikus szervezet durcás
visszahúzódással reagált, az új helyzet az egyházat a korábbinál
keresztényibb magatartására indította. Több mint egy évszázad
óta az egyház "minden jóakaratú emberrel" együtt keresi a jövő

útját, és így igyekszik részt venni egy jobb társadalom megte
remtésében.

A "keresztény társadalmi tanítás" születését 1891-re szokás
tenni. Emlékezetes korszak! Ekkorra már a nacionalizmus a
meghatározó ideológia, ami szétrombolta Európának a keresz
ténység jegyében létrejött korábbi egységét. A kialakuló ipari tár
sadalom óriási tömegeket vont el a vallástól. A felvilágosodás
éles vallás- és egyházkritikát fogalmazott és az értelmiség nagy
részében elterjesztette azt. Az olasz nemzeti törekvések felszá
molták a pápai államot. Az egyház falain belül konzervatívok és
modernisták vívtak ádáz harcot. Ebben a kritikus helyzetben az
egyházi vezetés először nem látta meg a kibontakozó értékeket,
ezért a változásokat elutasította. Azt a felfogást, hogy "a lelkiis
meret szabadsága és Isten tisztelete minden egyes embernek el
idegeníthetetlen joga", XVI. Gergely, majd IX. Piusz pápa is
őrültségnek, tévesnek és a Katolikus Egyházra és a lelki üdvös
ségre a legmesszebbmenően ártalmasnak minősítette és betiltot
ta, a nézet képviselőit pedig megátkozta (Mirari vos és Quanta
Cura encíklíkák)." IX. Piusznak "korunk fő téveszméit" össze
foglaló és megbélyegző híres dokumentuma12 pedig elutasította,
hogy "az emberek bármely vallás segítségével megtalálhatják az
örök üdvösséghez vezető utat" (Syllabus 16); hogy "az örök üd
vösség tekintetében legalábbis jó reménységgel kell bírniok mind
azoknak is, akik egyáltalán nem Krisztus valódi egyházában él
nek" (Syllabus 17); hogy "az egyháznak nincs hatalma (nincs joga)
erőszakot alkalmazni" (Syllabus 24); hogy "az egyház elválasztan
dó az államtól, az állam az egyháztól" (Syllabus 55); hogy "meg
lehet tagadni az engedelmességet a törvényes uralkodók iránt, sőt

fel is lehet lázadni ellenük" (Syllabus 63) stb. (Olyan tételek ezek,
amelyeket ma a legtöbb ember, köztük a legtöbb hívő katolikus
és az katolikus egyházi tanítóhivatal is magától értetődően elfo
gad és képvisel!) A 19. század ellenben, vagy legalábbis annak
első kétharmada, a katolikus elzárkózás, a társadalomból való
visszahúzódás és a belső építkezés évszázada volt.13 Annál vá
ratlanabb volt és annál nagyobb jelentőségű a katolikus társadal
mi tanítás létrejötte és az egyház nyilvános társadalmi-politikai
szerepének újrafogalmazódása a 19. század legvégén.

Ugyanebben az időszakban, ami egyúttal a munkásmozgalom
megerősödésének és a marxizmus megfogalmazódásának is a
kora, a keresztény szociális törekvések is egyre erősebbekké vál
tak. Ekkor született egyebek között az önkéntes szociális munkát
felvállaló hívek Szent-Vince-egyesülete (1833) és munkás fiatal-
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ság felemelésére elköteleződő Kolping-mozgalom (1846). Szapo
rodtak a társadalmi igazságossággal és az igazságos társadalom
mal foglalkozó katolikus művek. És egyre többen és egyre
hangosabban sürgették a pápát, hogy az egyház hivatalosan is
emeljen szót a vadkapitalizmus és az önző liberalizmus ellen.
XIII. Leó pápa 1891-ben megjelenő Rerum novarum enciklikája"
aztán határozottan állást foglalt a társadalom kitaszítottjai, akkor
főleg a munkásság mellett, és egyszerre utasította el az egyént
nem tisztelő szocialista és a közjóval nem törődő liberális néze
teket. Ezzel az egyház kilépett az elzártságból. Ettől kezdve pá
pák és püspökök újra és újra visszatértek az emberek java, az
emberi jogok és az igazságos társadalom kérdéseihez. Egyes
konkrét visszásságok eseti elutasításából és a nagy társadalmi
és világproblémáknak a keresztény hit fényében történő átgon
dolásából pedig lassacskán kialakult az ember javához igazodó
társadalom keresésének a tudománya. is De lehet, hogy mindez
még mindig túlságosan elméleti volt és a hívő katolikusok köre
in kívül társadalmi jelentősége csekély maradt." Sőt, az is lehet,
hogy ez a társadalomelméleti és erkölcsi útmutatás érdemben az
egyház életét és gyakorlatát sem befolyásolta. Újabb változásra
ellenben csak a 20. század derekán került sor (és kérdés, hogy
Kelet-Közép-Eurépa számos országában akár máig is valóban
sor került-e?).

A II. Vatikáni zsinat nem mellékes epizódja Hélder Cámara
olinda és recife-i érsek kifakadása. "Azt gondolják, hogy La
tin-Amerika legnagyobb problémája a paphiány? Nem, hanem a
nyomor!" - figyelmeztette püspöktársait. Látásmódja megegye
zett a pápáéval. XXIII. János pápa a zsinatnak az első pillanattól
kezdve két irányt adott: fIad intra" és fIad extra". A zsinat egy
szerre foglalkozott az egyház spiritualitásával és belügyeivel, és
az egyház és a társadalom kapcsolatával, s a világgal. Saját ön
azonosságáról gondolkodva az egyház korszakalkotó fordulatot
tett. Addig a katolikus egyházfelfogás Istenből s a Tőle kapott
örök küldetésből indult ki, amit Urunk ránk bízott ugyan, de
amin nincs jogunk változtatni. A "Krisztus misztikus teste" kép
az egyházról való gondolkodást a mennyei titkok irányába moz
dította. Ezzel szemben a zsinat szeme előtt az emberré vált Isten
lebegett, amikor az egyházat Isten népeként, a társadalom testé
ben megtestesült valóságként ismerte fel. Ebben a valóságban
benne az isteni lényeg, de benne az emberi és a társadalmi lét
minden nyomorúsága, gyengesége, kiszámíthatatlansága is. Az
egyház a világ, a társadalom része. Mint házastárs a házastárs
nak, mint Jézus az emberré válásban, az egyház kiszolgáltatja
magát a földi - és profán, és esetleges, és bűnös - viszonyok
nak. És felvállalja a felelősséget azokért, hiszen a világ részeként
nem is tehet másként. A társadalom és az emberiség java egyik
pillanatról a másikra az ember örök üdvösségének kulcsává vált!
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Pontosabban: a zsinat rádöbbent, hogy az emberek szolgálata és
életkörülményeink emberibbé tétele már kezdettől fogva a ke
reszténységnek alapvető követelménye - az evilági és az örök
élet szempontjából egyaránt. Mióta pedig tudjuk, hogy a társa
dalom a mi művünk, alakíthatunk rajta és fejleszthetjük, a társa
dalom rendszerének jobbítása az emberi lét humanizálásának
alapkérdésévé és a keresztény felelősség egyik fő területévé vált.
(Ennek ismeretében micsoda túlhaladott butaság a "vallás ma
gán ügy" jelszava! Mennyire a kereszténység nem ismeretéről

tanúskodik.)
A II. Vatikáni zsinat - leginkább a Gaudium et spes kezdetű,

Az Egyház a mai világban című lelkipásztori konstitúcióban17 

összefoglalta az emberről és a társadalomról, békéről és háború
ról, politikáról és gazdaságról, a személyes élet közösségeiről és
a globalizációról vallott felfogását. Ezek általános keretek és er
kölcsi irányelvek. Nem helyettesítik a konkrét helyzetfeltárást és
az országonként különböző javító megoldások keresését. És kü
lönösképpen nem helyettesítik a különféle országokban és
munkaterületeken élő és dolgozó emberek személyes elkötelezett
ségét és az "igazságosabb és testvériesebb" társadalom kialakítá
sához való hozzájárulását. "Az egyes keresztény közösségek köte
lessége, hogy (. ..) országuk helyzetét a valóságnak megfelelően

elemezzék, (. ..) az egyház társadalmi tanításából merítve hatá
rozzák meg az elemzés elveit, a helyzet értékelésének szempont
jait és a cselekvés iránrait." - figyelmeztetett VI. Pál pápa
(Octogesima adveniens 4.)1

A 20. század hatvanas-hetvenes éveitől kezdve a helyi egyhá
zak hívei és pásztorai új lendülettel vállaltak közéleti felelőssé

get és vettek részt a társadalmi viszonyok értelmezésében és a
lehetséges kibontakozási utak keresésében. Ez a "forradalom teo
lógiájának" és a "felszabadítás teológiájának" az időszaka, egy
olyan kezdet, amelyben a helyi - nemzeti, regionális - egyhá
zak világszerte társadalmi önvizsgálatba kezdtek, ezzel nem rit
kán nemzetközi politikai és társadalmi feltűnést kiváltva.
1968-ban Medellinben," majd 1979-ban Pueblában, a Latin-Ame
rikai Püspöki Kar tartott helyzetelemző konferenciát és készített
könyv nagyságú dokumentációt Latin-Amerika társadalmáról és
ezen belül az egyház helyzetéről." 1986-ban az Amerikai Püspö
ki Kar Gazdasági igazságosságot mindenkinek! című tanulmánya
keltett vihart." miután katolikus liberális gazdasági körök már
előzetesen mindent megtettek annak érdekében, hogya Vatikán
akadályozza meg a kritikus dokumentum kiadását. 1990-ben az
Osztrák Püspöki Kar tekintette át saját társadalma és gazdasága
helyzetét.F A kilencvenes évek elején a német katolikus egyház
kezdett párbeszédet a közélet képviselőivel és intézményeivel
társadalmuk helyzetéröl.f ami több elöanyag" után egy nagy
evangélikus-katolikus közös dokumentumot eredményezett.f Az
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immár könyvtárnyi irodalmat kitevő nyilvános eszmecsere" az
óta is zajlik. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy fontos társa
dalmi kérdésekben az egyes országokban a kormány és a pártok
nemcsak a munkaadókkal, a szakszervezetekkel és más társadal
mi szervezetekkel, hanem magától értetődően az egyházakkal,
mint a különböző felekezetű hívő emberek társaságaival is kon
zultálnak. S ezt nem egyházi diktátumnak vagy beavatkozásnak,
hanem a demokrácia és a civil társadalom diszkriminációtól
mentes működtetésének tartják.

Az évek során Belgium, Hollandia, Írország, Svájc és más or
szágok egyházai is vizsgálni kezdték társadalmi-gazdasági vi
szonyaikat, és megfogalmazták álláspontjukat. Kelet-Közép-Eu
rópában másodikként a Cseh Katolikus Püspöki Kar tett közzé
2000-ben ilyen dokumentumot." majd 2003-ban új osztrák egy
házi helyzetelemzés született." Mindezzel egyidejűleg a protes
táns egyházak is megfogalmazták saját véleményüket a társada
lomról. Az utóbbi évek nagy egyházi dokumentumai már sorra
ökumenikus együttműködésbenkészültek. A katolikus és a pro
testáns társadalomerkölcsi gondolkodás alapjai közösek/" Úgy
látszik, hogy a történelmi egyházak a társadalmi viszonyok érté
kelésében, és a tennivalók megfogalmazásában is messzemenően

egyetértenek. Sőt, az utóbbi években az ortodox egyházakban is
megindult a társadalometika kidolgozása."

Ebben a nemzetközi környezetben született a Magyar Katoli
kus Egyház elemzése és nyilatkozata a társadalom helyzetéről,

amely itthon egységesen jó fogadtatásra talált. Hogy akkor mi
lyen jelentőséget tulajdonítottak neki, lemérhető azon, hogy né
hány hónap leforgása alatt három kiadása fogyott el teljesen, mi
közben mind a Magyar Hírlap, mind a Magyarország Politikai
Évkönyve 1996 teljes terjedelmében közölte. A dokumentum an
gol, a német és olasz fordítása is pozitív visszhangot kapott.

Egy hosszabb angol értékelő tanulmány figyelemre méltóan
foglalja össze a magyar szociális körlevél jellegzetességeit. A do
kumentumot a Magyar Katolikus Egyház "újramodernizálódása"
tremodernisation) jeIének tartja. A szerző úgy látja, hogya Ma
gyar Katolikus Egyház a kommunista kort megelőzően, az akko
ri világhoz és az akkori magyar viszonyokhoz mérten modern
társadalmi intézmény volt. 1948-1989 között az állam mindent
megtett, hogy az egyházat megsemmisítse, de legalábbis kizárja
a közéletből. Az egyházat pedig az ellenállás és a túlélésért való
harc kötötte le. Kétezer éves hitének és hagyományának őrzésén

túl nem maradt energiája a megújulásra. Így lemaradt a magyar
társadalom változásai mögött, s még inkább a világegyházban
bekövetkezett fejlődés mögött. A világtól való elzártságban nem
érintette meg a II. Vatikáni zsinat lendülete. Ennek a bénultság
nak vége. Az Igazságosabb és testvériesebb világot! című irat egyér
telművé teszi, hogya rendszerváltás utáni magyar katolikus
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egyház alkotó módon tud szembenézni a jelen kor és a jövő ki
hívásaival. A körlevél visszhangja és az egyház társadalmi súlya
és elismertsége annak a bizonysága, hogya magyar katolikus
egyház bár nem az állam fő oszlopa és nem a társadalom irányí
tója, de olyan közösség és intézmény, amely - inkább kőzve

tett, mint közvetlen módon, de - részt tud venni a magyar tár
sadalom jövőjének alakításában."

A magyar körlevél beleilleszkedik a hasonló állásfoglalások
sorába, de azok sem egységesek és a magyar iratnak is jóllátha
tó sajátosságai vannak. Ezért tanulságos összehasonlítani a do
kumentumot a más országokban született katolikus vagy öku
menikus társadalomelemzésekkel.

Néhány tételben az összes szociális körlevél megegyezik, és
ebben a magyar sem kivétel. Megírásuk egyik oka annak a
hangsúlyozása, hogy az állam tevékenységének fő mércéje és
minden politika alapvető célja az ember javának és a közjónak
az előmozdítása (kellene, hogy legyen). Ez a követelmény a gya
korlatban legfeljebb részlegesen érvényesül. Tehát bírálni kell a
tökéletlen gyakorlatot! Tételesen ki kell mutatni, hogya rendszer
mennyiben nem szolgálja az emberek javát! Szót kell emelni a
hátrányos helyzetűek érdekében. Ha mód van rá, alternatívákat
kell felvázolni! S mozgósítani kell a társadalmat az embertelen
és a társadalomra káros helyzetekkel és politikákkal szemben.

Az említett röpiratok abban is egyetértenek, hogy amikor az
ember értékéről, céljáról, javáról beszélünk, ezzel az erkölcs terü
letére tértünk. Semmit sem ér a gazdasági fellendülés és a politi
kai sikeresség, ha az nem az embert szolgálja. Az államnak, a
technikának, a tudománynak, a médiának, a pénzügyi világnak
egyaránt meg kell felelni az erkölcsi alapelveknek. S hazug érve
lés az, amely azt állítja, hogyamegszokott mindennapi erkölcs
nem érvényes a politikában, ahol ennek megfelelően - állítólag
- szabad a hazugság, az emberek megtévesztése. Politikának,
gazdaságnak és az élet minden területének egyetlen célt kell
szolgálnia, az emberek, éspedig minden ember javát. És nem
függeszthető fel, és nem cserélhető valami másra az egyetlen er
kölcs semmilyen politikai cél vagy haszon érdekében.

A szociális dokumentumok harmadik közös eleme az a meg
győződés, hogy az egyház illetékes a megszólalásra. Illetékes,
mint a civil társadalom egyik szereplője (ezt minden demokratá
nak el kellene ismernie), és illetékes, mint erkölcsi értékek hirde
tője (ezt nem fogják elfogadni, akik az erkölcsről megfeledkezni
szeretnének).

A keresztény társadalmi nyilatkozatok sorában a magyar do
kumentum több vonatkozásban sajátos helyet foglal el. Három
területet érdemes kiemelni. A hagyományos "katolikus társadal
mi tan" mintegy 70-80 éven át szinte kizárólag a természetjogra
épült, azt öröknek és megváltoztathatatlannak ítélte, s belőle
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kortól és helyzettől független normákat igyekezett fogalmazni. A
természetjog túlértékelése miatt aztán az elkészült dokumentu
mok sora katolikus belügy maradt. A II. Vatikáni zsinaton ellen
ben a Katolikus Egyház irányt váltott.32 Ahogyan az egyház ön
magát elkülöníthetetlen egységben látja a társadalommal,
ahogyan önazonosságát is ez az ingadozó kapcsolat adja, úgy a
jelenkori társadalmi tanításban is elválaszthatatlanul összekap
csolódik a konkrét helyzet és a rá adott válasz, a társadalomtu
dományi tényfeltárás és a társadalometikai értelmezés. A zsinati
irányváltás ellenére a körlevelek egy része még ma is megáll az
elméleti és elvi állásfoglalásnál. Az idézett dokumentumok má
sik része (kőztűk az amerikai, a német, az osztrák, és ide tarto
zik a magyar is) tovább lép. Valódi társadalomtudományi hely
zetelemzést készít és igyekszik konkrét feladatokat fogalmazni.
Ez az a típus, amely a gazdaság és a politika képviselőivel való
di párbeszédet kezdhet, noha, természetesen, nem képes helyet
tük megoldani a problémákat.

Az egyházak és a társadalom párbeszédének átalakulása az
egyházi szociális iratok formájának és elkészítési módjának vál
tozásában és a társadalmi nyilvánosság bővülésében is megmu
tatkozik. Az első enciklikákat a pápa adta ki az egyház tekinté
lyére hivatkozva és a püspököknek címezve. Nem véletlenül
nevezték az első nyilatkozatokat "tannak", "doktrinának". Ké
sőbb a címzettek között megjelentek a katolikus hívek, majd
mára minden jó szándékú ember. Ami korábban egyházon belüli
buzdítás volt, az mostanra össztársadalmi figyelemfelhívássá
vált. A dokumentumok pedig, immár nem csupán a pápai vagy
egyházi tekintélyre, hanem a bennük kifejeződő szakértői mun
kára és szaktudásra is támaszkodhatnak. A feltétlenség igényé
vel fellépő "tan" eközben a helyzethez igazodó "tanítássá" szelí
dült. Ez a változás a magyar körlevél szellemét is meghatározta.
Egy harmadik lépés megtételére viszont Magyarországon nem
volt mód. Az amerikai, német, osztrák stb. körlevelek hosszú,
többlépcsős és széleskörű társadalmi párbeszédben születtek. Az
egész társadalom, egyének és érdekcsoportok, szakemberek és a
résztémákban érintettek sokasága alakított azon, amit azután az
egyház saját tekintélyével képviselt és meghirdetett. Ebben a vo
natkozásban szembeszökő a nyugati és a volt szocialista társa
dalmak kőzötti különbség. Az a nyilvánosság, és egy olyan civil
társadalmi hálózatrendszer, a demokráciának az a szintje, amely
ben egy ilyen eszmecsere lefolytatható lenne, a volt szocialista
tábor országaiban, köztük Magyarországon is, még hiányzik.

Végül nagy eltérések vannak abban, hogy egy ilyen társadal
mi-politikai röpirat milyen visszhangot váltott ki s milyen követ
kezményekkel járt. A magyar körlevél sok azonnali dicséretet
kapott. Nemzetközi összehasonlításokban - különösen Ke
let-Közép-Európában - sokat emlegették követendő példaként.
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33Argejó: i. m. De a méltatások zömében rövidek, felületesek voltak.'" S főleg a
hírük hamar elenyészett. A magyar körlevelet egyházi és szak
mai konferenciák százai vitatták meg és dolgozták fel anélkül,
hogy ennek a gazdaságban, a társadalom- és szociálpolitikában,
a kisebbségvédelemben vagy másutt jelentősebb látható hatása
lenne. Úgy tűnik, hogya körlevél eredményei közé tartozik bi
zonyos kérdések felvetése és a társadalom átmeneti megmozga
tása, azaz a társadalom szociális érzékenységének és a nyilvá
nosság fogékonyságának növelése. De nem sikerült eljutni a
dokumentumban, vagy az azt követő vitákban levont következ
tetések intézményes rögzítéséig, és a társadalom szerkezeti vi
szonyainak jobbításáig. Tehát a körlevél csak fél sikert ért el?
Talán így is lehet mondani. Helyesebb az a megítélés, hogy a
magyar társadalom és a magyar politikai rendszer jelen állapotá
ban még csak részlegesen képes demokratikus kezdeményeket
hasznosítani. A civil társadalom és az egyház legjobb vállalkozá
sainak hatását is korlátozza a polgárok fölött uralkodó állam és
ezen belül a saját szempontjaihoz igazodó gazdasági-politikai
uralkodó réteg hatalma. A magyar és a hasonló nyugati egyházi
társadalmi nyilatkozatok eltérő hatásában a társadalmi beren
dezkedések ma is létező különbözősége mutatkozik.

Számos problémát soroltunk fel, számos feladatra világftottunk rá. Mind
ezt azonban nem kfvülá1l6 kritikusként, hanem annak tudatában tettük,
hogy az egyház ma is része a társadalom életének, ahogyan szerves része
volt egyéuezreden át. Hogyan lehet mindezi s a többi még ránk vár6 fel
adatot teljesfteni? Jelenünk fájdalmas problémái és a mélyrehat6 változá
sok cselekvésre s országos összefogásra sz6lftanak mindnyájunkat. Nem
csak jogrendünk, politikai rendszerünk, gazdasági e1etünk helyes működése

forog kockán, hanem erkölcsi-kulturális-emberi életünk is. A mindnyájun
kat sújt6 terhek, a válságjelenségek, a feladatok nagysága sokakat elbdtor
talanitvagy éppen türelmetlenné tesz. A katolikus egyház - sem vezetői

ben, semhiueiben - nem vonhatja s nem is vonja ki magáte terhek a161, s a
társadalom tagjaival és szervezeteivel kapcsolatot keresve vállalja a reá eső

feladatokat is. Jelen körlevelünkkel is ennek kiodntunk hangot adni. Bár
milyenáttekinthetetlennek látszik is a kibontakozás útja, bizalmunkatnem
adjuk fel. Jézus Krisztust61 tudjuk, mire teremtette és hiota meg Isten az
embert, hogyan tudja kibontakoztatni önmagát, jobbftani életkörülménye
it, békét és boldogságot teremteni a társadalomban. A reményre hitott meg
minkei Kriszius, s bizunk benne, hogy a boldogabb jövőbe vetett remény
ségelszánást és erőt ad mindnudjunknak, hogyközös összefogással és fele
lősségvállalással épiisűk: az ország jövőjét. (Igazságosabb és testvérie
sebb világot!)
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