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Uj kihívások a
társadalmi tanításban
A katolikus társadalmi tanítást alkotó dokumentumkorpusz pusz
ta mennyiségénél fogva és az idők múlása miatt is nem egyszerű

en olvasandó, hanem értelmezendőhagyománnyá vált. Az értel
mezés viszont minden további nélkül történhet új, aktuális szem
pontok alapján. Ehhez a legtermészetesebb kiindulópontnak a
Deus caritas est enciklika tűnik.' Fölépítése egyszerű: az első és a
második rész szinte egyenlő hosszúságú; az első a teológiai-elmé
leti, a második a gyakorlati vonatkozásokkal foglalkozik, s ez
utóbbi rész közvetlenül is reflektál az egyház társadalmi tanításá
ra. Az enciklika egyébként nyilvánvalóan egyfajta személyes hit
vallás is, a pápa számos korábban is kifejtett nézetének foglalata,
summázata, ami további súlyt és személyességet kölcsönöz neki.

A szöveg részletes elemzése nem lehet itt a feladatom, ezért
csak a legfontosabb mondanivalójára összpontosítok. Ami talán
a legszembeötlóbb, az az igazságosság és a szeretet feszültségé
nek hangsúlyozott bemutatása. Az igazságosság megvalósítása
és képviselete elsősorban politikai feladat; a szeretet ellenben
túlmutat a politika világán. De amikor az igazságosságot a szer
ző a politika kiváltképpen fontos értékének tartja, megvalósítását
pedig a politika felelősségének és autonómiája alapjának tekinti,
egyúttal arra is fölhívja a figyelmet, hogy az igazságosság mi
benlétével és tartalmával kapcsolatos vitákban az egyház lénye
gében a gyakorlati - mondhatjuk így is: a józan - ész pártján
áll. S ezt követően leszögezi azt az Arisztotelésznél is szinte szó
szerint megtalálható formulát, hogy "az igazságos társadalmi és
állami rendjben] (. .. ) mindenki megkapja azt, ami őt megilleti"
(33.). Ezt nagyon határozottan szeretném kiemelni, mivel a mai
politikai közbeszédben a társadalmi igazságosság kétségkívül az
egyik leggyakrabban emlegetett téma, bal- és jobboldalon egy
aránt, ugyanakkor az egyik leginkább félreértett, félremagyará
zott fogalom is. Meglátásom szerint az egyházi dokumentumok
egy része is hajlamos engedményeket tenni az ideológiai torzítá
soknak a józan ész rovására, amikor a társadalmi igazságtalansá
got az egyenlőtlenségek szinonímájaként kezeli.

Az egyenlőtlenség önmagában erkölcsileg semleges fogalom,
hiszen egyrészt nagyon sokféle egyenlőtlenség van, köztük trivi
ális és hasznos, kívánatos egyenlőtlenségek is; másrészt az anya
gi, vagyoni egyenlőtlenségek sem föltétlenül okoznak morális
problémát, gondoljunk például arra, hogy két gazdag ember kö-
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A szegénység fogalma

A társadalmi
igazságosság
újragondolása

zött is lehet súlyos egyenlőtlenség.Ugyanez igaz az egyenlőtlen

ségek növekedésére nézve is. S itt hadd tegyek egy részben kité
rő megjegyzést: mindig tanácsos nagyon körültekintően eljárni
az olyan nagy horderejű és szinte közhelyszerű megállapítások
megfogalmazásánál, mint az egyenlőtlenségek növekedése.
Nemcsak az említett morális interpretáció problematikussága,
hanem a tények miatt is. A globalizációba bekapcsolódó orszá
gok lakosságának életszínvonala a közhiedelemmel ellentétben
az elmúlt húsz évben határozottan nőtt, s így a világ szegényei
nek aránya drámai módon, mintegy negyedére csökkent.2 Ez
azonban nem zárta és zárja ki, hogy a jövedelmi egyenlőtlensé

gek az egyes országokon belül növekedjenek. De ismétlem, ön
magában ez sem erkölcsi probléma, föltéve, hogy az önhibáju
kon kívül legszegényebb sorban élők életszínvonala is nő.

S ezzel máris továbbléptünk az egyenlőtlenség fogalmáról a
szegénység fogalmára. Köztudott. hogy a szegénység relatív fo
galom, részben mások jólétének függvénye, részben szubjektív
érzékelés kérdése. Természetesen cinizmus volna tagadni, hogy
van triviálisan rossz, az életet veszélyeztető szegénység, és milli
ók szorulnak közvetlen segítségre, ma főleg Afrikában (a globá
lis gazdaságba való bekapcsolódásuk révén a legszegényebb
ázsiai országokban mára megszünt az éhezés). Ók jelentős rész
ben éppen a rossz, elzárkózó gazdaságpolitika, a háborúk, a kor
rupció, a politikai vezető osztály alkalmatlansága vagy önzése
miatt vannak súlyos helyzetben. Ezekben az országokban a sze
génység (de nem az egyenlőtlenség!) valóban kiterjedt erkölcsi
problémát jelent. Mivel pedig a közmeggyőződés szerint a sze
génység egy bizonyos szintjét senki nem érdemli meg, ezért az
igazságosságérzet is tiltakozik ellene. Az igazságosság tehát csak
a gondolatmenet végén lép be, tulajdonképpen úgy, mint az
igazságosság jelentésének egy részleges alkalmazása. Súlyos té
vedés volna azonban a társadalmi igazságosságot a szegénység
vagy az egyenlőtlenség ellentétének tartani. Az igazságosság
alapértelmezésben éppen ellenkezőleg, az egyenlőtlenségekelis
merését követeli meg, azaz a jobb és rosszabb teljesítményeknek,
az erkölcsi erényeknek és hibáknak, építő és romboló tevékeny
ségeknek a jutalmazását, illetve büntetését. Ezt jelenti az encikli
ka határozott kijelentése, hogy az igazságosság lényege az, hogy
ki-ki azt kapja, ami neki jár.

Ha ezt komolyan vesszük, akkor a társadalmi igazságosság
közkeletű jelentését bizony át kell gondolnunk. A katolikus tár
sadalmi tanítást legalábbis részben át kellene szervezni, s az
igazságosság részben eltorzított értelmét kijavítani. Célszerű vol
na a modern kapitalista társadalmi-gazdasági-politikai rend
alapintézményeit ennek a részben újragondolt fogalomnak a se
gítségével is szemügyre venni. S ha így teszünk, érdekes össze
függésekre bukkanhatunk. Hadd maradjak egyetlen példánál. a
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piac értékelésénél. Sajnos a piacnak nincs túl jó híre katolikus ér
telmiségi körökben, valamiféle farkastörvények uralta dzsungel
nek, állandó morális problémákat okozó, igazságtalanság-terme
lő, csak éppen megtűrhető, de állandó korlátok közé szorítandó
valaminek képzelik. Ha azonban komolyan vesszük, hogy a tár
sadalmi igazságosság a teljesítmények és érdemek szerinti bá
násmódot jelenti, akkor rá fogunk jönni, hogy ennek egyik leg
fontosabb intézménye éppen a piac, ahol minden vásárló,
fogyasztó minden egyes aktussal ítéletet mond, értékeli mások
- egyének, szolgáltatók, vállalatok - teljesítményét, hozzáállá
sáb illetve munkavállalóként, termelőként, szolgáltatóként aláve
ti magát mások ítéletének és értékelésének.' Mondani sem kell,
hogy rengeteg tévedés, hiba fordul elő. Ez azonban éppúgy nem
ok arra, hogy fölszámoljuk, mint ahogyan a diák feleletének,
dolgozatának értékelése során gyakran előforduló tévedéseket,
hibákat sem tekintjük általában sürgető oknak az évszázadok so
rán bevált iskolai értékelési rendszerek fölszámolására.

Ahhoz azonban, hogya piac ilyen módon, tehát a társadalmi
igazságosság alapintézményeként működhessék, számos felté
telnek kell legalább elfogadható szinten teljesülnie. S ezeket a
feltételeket a katolikus társadalmi tanítás föl is szokta sorolni, de ta
lán nem elég hangsúlyozottan, vagy nem ebben az összefüggés
ben. Ilyen feltétel a jogbiztonság, a tulajdonviszonyok biztonsága,
a szerződések kikényszeríthetősége, azaz az igazságszolgáltatási
rendszer hatékony és pártatlan működése, s a korrupció vissza
szorítása vagy elnyomása. Ezek a feltételek intézményi feltételek,
amelyek pedig csak akkor teljesülnek, ha a morális alapjuk is ép.
Más szóval akkor, ha a bizalom, a szavahihetőség, az igazságos
ságérzet, a felelősségtudat, a józan és takarékos életfelfogás érté
keit az emberek sokra tartják. Ha nem is Magyarországról, de
rendelkezésünkre állnak olyan megbízható és alapos, elsősorban

amerikai statisztikák, amelyek világosan igazolják például azt az
első hallásra talán meglepőnek tűnő, de a fenti okfejtéssel köz
gazdaságilag is bizonyítható következtetést, hogy a piacgazda
ság adekvát, azaz saját logikája szerinti működésének kifejezet
ten jót tesz, ha minél több a vallásos ember! Ez ugyanis
kimutathatóan csökkenti a normakövető magatartás ösztönzésé
nek, illetve kikényszerítésének társadalmi költségeit, mégpedig
már az egyének közötti kapcsolatok szintén is. S ez magyarázza
azt a szintén meglepő összefüggést, amely szerint: "Az éles jöve
delemkülönbség szükségességének kérdését leszámítva az aktív
vallásosak mindig lényegesen határozottabban támogatják a pia
ci intézményeket, mint akár a vallásukat nem gyakorlók, akár az
ateisták. Az utóbbiak minden esetben a legelutasítóbbak a piac
cal szemben, és ők a legelkötelezettebbek a szociális igazságta
lanságokra hivatkozó kormányzati beavatkozások mellett is.,,4
Ennek egyik oka megítélésem szerint az, amit az igazságosság
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A család kiemeit
szerepe

józan és torzítatlan értelmezésének hatásáról és működéséről

mondtam, tehát az, hogy a jól működő piac a társadalmi igazsá
gosság egyik legfontosabb intézménye. Egy másik fontos oknak
látom azt, amit egyébként a katolikus társadalmi tanítás, s a
Deus caritas est enciklika is határozottan leszögez, hogy a társa
dalom jól-léte nem függhet az államtól,. az államnak nem szabad
a magánkezdeményezések helyébe lépnie. Ez a hozzáállás a val
lásos emberek számára nagyon is elfogadható, különösen ma,
amikor a modern nyugati társadalmak polgárainak többsége
nem vallásos. A mai vallásos embernek több oka van gyanak
vással fogadni a bizonytalan ideológiai eredetű politikai progra
mokat, amelyeket az állam erejével kívánnak végrehajtani, mint
fenntartások nélkül helyeselni az állami újraelosztás növelését.
Ezt a megfontolást további nyomatékkal látja el, ha arra gondo
lunk, hogya modern, sok millió embert tömörítő állam milyen
mértékben képes az egyének életét és kapcsolatait befolyásolni.
Mivel pedig az állam irányítása könnyen kerülhet tudatlan, fe
lelőtlen vagy erkölcsileg rossz úton járó politikusok kezeibe, na
gyon is indokolt lenne véleményem szerint a katolikus társadalmi
tanításban a különféle helyi autonómiák fontosságát ezzel, tehát a
rossz valóságosságának a megfontolásával is alátámasztani.

Az önvédelem, a felelősség, a nevelés, az értékek és értékelé
sek elsajátításának egészen kiemeit területe a család, amelynek
teológiai jelentősége is felmérhetetlen. A család védelme természe
tesen régóta kiemeit területe a katolikus társadalmi tanításnak, de
az eddig elmondottak olyan szempontokra is fényt vetnek, ame
lyeket ritkábban vagy egyáltalán nem szoktak emlegetni. (l) Bi
zonyára nem lesz meglepetés, ha azt mondom, hogy a piac mel
lett a család a másik olyan intézmény, amelynek az igazságosság
normáinak elsajátításában és gyakorlásában kiemeit szerepe van.
Az erkölcsi nevelés, tehát az erkölcsi normák mibenlétének, sze
repének, egymáshoz való, gyakran konfliktusos viszonyának
tisztázása és megvilágítása, illetve követésük begyakoroltatása
során az igazságosság természetes, józan értelme bontakozik ki.
(2) Egyértelmű, hogy azoknak az értékeknek. amelyekről az
imént mint a jól, adekvát módon működő piacgazdaság feltéte
leiként szóltam, szintén a család az egyik legfontosabb gyakorló
terepe. (3) A magánszféra, az állami elnyomással vagy függőség

gel szembeni intézményes biztosítékok legfontosabbika - az
egyéneket megillető emberi jogok mellett - a család. (4) Nem
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az iskola - különösen az első

években - ma is másodlagos szerepet játszik a tudás elsajátítá
sában, tehát a családban szerzett tudás a műveltség és a gazda
sági siker egyik záloga is, amit szintén vitathatatlan statisztikai
adatok támasztanak alá. Természetesen a kétszülös, nukleáris
családról van szó: az egyszülős családokban felnövő gyermekek
életesélyei markánsan rosszabbak, s ezzel együtt is sokkal több
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A szeretet
követelményei

Szeretetszolgálat

társadalmi költséget jelentenek. (5) Végül, ha arra gondolunk,
hogy az értelmes és mások javát is szem előtt tartó életpályák,
sőt, az egyéni boldogságkeresés mintáit is elsősorban a család
ban sajátítjuk el, akkor még egyértelműbb lesz a közvetlen
összefüggés a társadalom jóléte és a családok jóléte között. Szá
momra nem kérdéses, hogya család szerepének, jelentőségének

részletesebb és átfogóbb föltárása a katolikus társadalmi tanítás
továbbfejlesztésének egyik legfontosabb területe.

Mindeddig az igazságosságról mint a társadalom egyik alap
értékéről beszéltem. Az enciklika második részének másik alap
pillére a szeretet, illetve a szeretetszolgálat. A pápa - összhang
ban az eddigiekkel és korábban másutt is kifejtett nézetével 
feszültséget lát az igazságosság és a szeretet követelményei kö
zött. Ennek alapját könnyű fölismerni: az igazságosság pártatlan
ságot ír elő, a szeretet viszont pártosságot. Mindkét norma isteni
parancs, mindkettőnek meg kell felelnünk. Mondani sem kell
talán, hogya család ebből a szempontból is egészen kiemeit fon
tossággal bír, mivel ez a legmegfelelöbb és leggazdagabb tapasz
talati anyagot nyújtó területe a két ellentétes parancs össze
egyeztetésének, persze mindig szem előtt tartva, amit a Szentírás
mond: az irgalmasság győzelmet arat az ítéleten. S ennek a fe
szültségnek az elismerése az egyház egyik legfontosabb társadal
mi mondanivalója. Ezért mondja az enciklika szerzője, hogy az
automatikusan teljesülő igazságosság lehetségességében hívő

ideológiák - ezek ősmintája a marxizmus - végső soron a sze
retetet semmisítik meg. Tűrhetetlennek tartják az egyenlőtlensé

get, s mivel a pártosság is egyenlőtlenséget teremt, kivételez, ki
váltságokat állapít meg, egyeseket jobb, ezzel pedig automatiku
san másokat rosszabb helyzetben juttat, ezért minden igyekeze
tükkel azon vannak, hogy politikai programjaik révén ezeket
megszüntessék, illetve mindenkire egyformán kiterjesszék. Ez az
állami szeretet és a kötelező szolidaritás diktatúrája. Ez azonban
nyilvánvalóan önellentmondás, a szeretet megszüntetése. Csak
hogy, mondja a pápa, ,,[a]ki a szeretetet meg akarja szüntetni,
arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg"
(34.). Ezért, bármilyen szokatlanul is hangzik, a katolikus társa
dalmi tanítás nem ösztönözhet konzisztens módon arra, hogy
igyekezzünk minden társadalmi problémát megoldani, mert ezzel
a szeretet személyválogató és különbségtevő parancsának végre
hajtását tennénk lehetetlenné. Kimondhatjuk tehát a paradoxont:
a szeretet nevében politikai eszközökkel tökéletessé tett társada
lom embertelen volna.

De nem mond-e ez ellent annak, hogya kereszténység egye
temes szeretetszolgálatra kötelezett vallás? S itt leggyakrabban
az irgalmas szamaritánust, a tökéletes felebaráti szeretet példáját
szokták idézni. Nos, a példát félreértés volna úgy értelmezni,
hogy az kikényszeríthető és kikényszerítendő társadalmi előírás-
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A keresztény
szeretetszolgálat

sajátos alapjai

ra tesz javaslatot. Sokkal drámaibb és személyesebb üzenete van:
az elesett emberben az Isten jelenik meg annak a számára, aki
vele találkozik. Szokták is vádolni vagy legalábbis csökevényes
nek tartani a szeretet keresztény társadalmi értelmezését azzal,
hogy az valójában csak a jótékonykodó személyes üdvösségének
biztosítására szolgál, nincs meg benne az a kanti morális köte
lességtudat, amely egyedül méltó az emberhez. Ez természetesen
részben rosszhiszemű magyarázat. De csak részben, hiszen van
ilyen magatartás is, a mechanikus üdvösségmunkálás; másrészt
pedig nem is teljesen alaptalan, hiszen a szeretetszolgálat való
ban a személyes üdvösség kérdése és ebből is fakadó kötelesség.
De a kantiánus értékelés mégis a lényeget érti félre. A személy
telen, merő kötelességérzetből végzett szeretetszolgálat ugyanis

.még embertelenebb, mint az, amelyikben a szolgálat végzője sa
ját örök javát tartja elsősorban szem előtt. Neki ugyanis legalább
van esélye arra, hogya másik emberben is az örökkévalóság
visszfényét pillantsa meg. Az előbbinek, akit csak az ember evi
lági, mulandó méltósága ösztönöz, csak az adatik meg, hogy a
másik emberben elvont jogok megszemélyesítőjét lássa meg.

Ebből az is következik, hogya katolikus társadalmi tanítás
nem lehet hiteles anélkül, hogy szeretetszolgálat-ajánlatát ne
kösse össze a hittel. Éspedig azzal a hittel, amely nyíltan vállal
ja, hogy az elesett, rászoruló - s nem csak anyagi értelemben
szegény - emberben nem az emberi méltóság, hanem az isteni
méltóság jegyét fedezi fel, s nem azért segít rajta, mert minden
kin egyformán kötelességének tartja segíteni, hanem azért, mert
hite őt a konkrét személy szolgálatára indítja. A keresztény sze
retetszolgálat trinitológiai értelmű szolgálat: a rászoruló Krisz
tust hordozza, akit az Atya teremtett, és a segítő ember a Szent
lélek művét hajtja végre. A magam részéről tehát úgy gondolom,
hogy a katolikus társadalmi tanítás teológiai gyökereit és ihle
tettségét nem szabad elrejteni, mert ez egyrészt hitelesség, más
részt őszinteség, harmadrészt konzisztencia, negyedrészt pedig
politikai filozófiai kérdés, hiszen az alternatív világnézetek sem
rejtik véka alá, hogy milyen filozófiai előfeltevésekbó1 indulnak
ki: ezért utaltam Kantra, a modem liberalizmus legfőbb ihletőjére.

Mondandóm lényegét összefoglalom: a Deus caritas est encikli
ka gondolatait kommentálva igyekeztem néhány olyan pontra
rámutatni a katolikus társadalmi tanításban, amelyek aktuális
kérdéseket vetnek föl, mégpedig eddig nem feltétlenül megszo
kott módon és összefüggésekben. Ez volt a társadalmi igazsá
gosság jelentésének tisztázása; az állam szerepével kapcsolatos
szkepszis erőteljesebb megalapozása; a család átfogó fontosságá
nak még mélyebb megértése; az igazságosság és a szeretet
összefüggésének, feszültségének tudatosítása; valamint a keresz
tény szeretetszolgálat sajátos alapjainak határozottabb körvonala
zása és képviselete a társadalmi és politikai diskurzusokban.
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