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A nólérdés az
egyház társadalmi
tanításában
A huszadik századot joggal nevezhetjük a "nő évszázadának" .
Annak ellenére, hogy a világ sok részén a nők társadalmi helyzete
még mindig kifejezetten rossznak mondható, a nyugati társadal
makban végbement változások hatása a földgolyó minden szegletét
elérte. A nemek társadalmi szerepe ennek következtében sehol sem
tekinthető egyszerű,minden kétely felett álló adottságnak, hanem
társadalmi-etikai kérdéssé vált. A változások egyik szimbolikus el
indítója, a feminista mozgalom is elsősorban etikai indíttatású. Míg
indulásakor a nők egyenlő jogi és politikai elismeréséért küzdött,
addig ma, azon túl, hogy továbbra is küzd a nők mindenfajta diszk
riminációja ellen, arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan le
hetséges egy, a nők ésa férfiak számára egyaránt igazságos és jó élet
lehetőségét biztosító társadalom felépítése. A keresztény társada
lometika mégis csak az utóbbi évtizedekben vett igazán tudomást
ezeknek a társadalmi változásoknak és a körülöttük felmerülőkér
déseknek az etikai jelentőségéről.Az egyik fő oka ennek az, hogya
nőmozgalom,valamint a társadalomban megnyilvánuló emancipá
ciós tendenciák és az egyház közötti viszony a mai napig összetett
nek és meglehetősen ambivalensnek mutatkozik.

A következökben ezért szeretném vázolni az egyház társadalmi ta
nításának a "nőkérdéssel" folytatott több mint egy évszázada folyó
párbeszédének legfontosabb állomásait. Itt természetesen olyan do
kumentumokat is figyelembe kell vennünk, melyek nem tartoznak
az egyház társadalmi tanításának bevett kánonjába, de a nő társa
dalmi szerepét központi kérdésként tárgyalják. Egy második lépés
ben pedig két olyan kategória mentén járom körül a nemek társadalmi
szerepének a témáját, melyek mind a mai feminista etikában, mind a
keresztény társadalmi tanítás hagyományában kulcsfontosságú sze
repet játsszanak: ezek az igazságosság és a gondoskodás szempontjai.

1. Az egyház társadalmi tanítása és a "nó1cérdés"

A nőkérdést és a nemek társadalmi szerepét illetőenhárom paradig
mát különböztethetünk meg a Tanítóhivatal társadalmi témájú meg
nyilatkozásaiban. Bár időben viszonylag jól el lehet különíteni ezeket,
mégis szükséges szem előtt tartani, hogy sokszor az egyik paradigma
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a másik színre lépése után is, néha csak látens módon, de tovább él.
Az első a "nemek természetes hierarchiájának paradigmája", a má
sodik az "emancipációs paradigma", a harmadik pedig a "nőiség

mint társadalmi modell" paradigmája.' Mindhárom modell első

sorban etikai jellegű, ezért jelentőségük számunkra abban rejlik, hogy
a változó társadalmi körülmények között milyen horizontból köze
lítik meg a nemek társadalmi szerepének a kérdését, valamint hon
nan és milyen módszerrel nyerik normatív tartalmukat. .

A XIII. Leó és XII. Piusz pápasága közötti időszakot a nők emanci
pációs törekvésével való egyértelmű szembenállás határozza meg.'
Jellemző módon "a nemi szerepek, a nemekre jellemző munka- és
feladatmegosztás »természetes« adottságnak számítanak. Ennek
megfelelőenaz egyház társadalmi tanításának a feladatához tarto
zik, hogy ezt a természetes rendet bemutassa és mindenfajta táma
dástól megvédelmezze/? Így két olyan területtel kapcsolatban kerül
szóba a nemek társadalmi szerepe, ahol e "természetes" rendet so
káig legtisztábban megnyilvánulni látták, és melyeket különösen ve
szélyeztetettnek véltek: ezek a család és a keresőmunka.

"A férj a család vezetője és mintegy az asszony feje, az asszony
pedig, mivel hús az ő húsából és csont az ő csontjaiból, vesse magát
alá és engedelmeskedjék férjének..." - így fogalmazza meg XIII.
Leó a nemek "természetes" hierarchiájának alaptételét Arcanum
divinae sapientiae enciklikájában. Ezt a modellt tartja szem előtt a tár
sadalmi tanítás első nagy dokumentumaként számon tartott Rerum
novarum enciklikájában (1891) is. A nőkérdés itt a munkások ala
csony bérével, illetve a kizsákmányoló női és gyermeki munkával
kapcsolatban kerül szóba: eszerint a férfi feladata a házon kívüli
pénzkeresőmunka, míg a nőé az otthoni feladatok ellátása és a
gyermekek nevelése. Ezért a férfiak számára megfelelőbérezést kö
vetel, hogy "feleségét és gyermekeit tisztességgel eltarthassa", a
nőkkel kapcsolatban pedig kijelenti, hogy "a házimunkára vannak
hivatva", mely "védelmezi a női nem méltóságát" és "természeté
nél fogva megfelel a gyermekek nevelésének és a család boldogsá
gának" <RN 33-35). XI. Piusz Quadragesimo anno enciklikájában
(1931) megismétli ezeket a kijelentéseket, és helyteleníti, hogya csa
ládanyák "házon kívüli foglalkozás vállalására kényszerülnek, el
hanyagolva emiatt sajátos feladataikat", mely abban áll, hogy "ott
hon és a ház körül dolgozzanak, a család életével törődjenek" <QA
71). A társadalompolitika feladatát abban látja, hogya megfelelő

munkabér biztosításával, természetesen a férfi számára, erősítse

meg a nemek közötti munkamegosztást.
A "nemek természetes hierarchiájának" részletes apológiájára a ke

resztény házasságról szóló Casti connubii enciklikában (1930) kerül
sor. A női emancipációt a "legveszedelmesebb tévedések" közé so
rolja, és kijelenti, hogya társadalmi és a családi életben a "szeretet
rendjének" megfelelően "bizonyos egyenlőtlenségneks alá- és fölé-
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XII. Piusz
megnyilatkozásai

rendeltségnek" kell megvalósulnia, mely "a férj elsóbbségét az asz
szony és a gyermekek előtt, és az asszony készséges és önkéntes meg
hajlását és engedelmességét" jelenti. A családban a férfi a "fej", a nő

pedig a "szív" szerepét tölti be, így a férfi elsőrendű feladata a "kor
mányzás", míg a nőé a "sz.eretés", azaz, hogy .feleségí, anyai és élet
társi" hivatásának megfelelő életet éljen. Az emancipációs törekvé
sekben ezért, melynek "tévtanítói" szerint "az alárendeltség az egyik
házastárs méltatlan rabszolgasága a másik féllel szemben", a család
"természetes" rendjének feldúlását látja. Ezen törekvések nyomán a
társadalmi rend általános összeomlását vetíti előre: "a nő a feleségi,
hitvesi és anyai terhektől tetszése szerint szabadnak érezheti vagy
szabaddá teheti magát", továbbá "a nő férje tudta nélkül és annak
akarata ellenére is szabadon birtokolhatja, intézheti és kezelheti a
maga vagyonát", végül pedig "a társadalmi szabadság a nőt elvonja
a háztartástól, a gyermek és a család ápolásától, hogy azokkal mit sem
törődve saját hajlamának szabadon élhessen, és közügyekkel foglal
kozzék vagy közhivatalt vállaljon". Az enciklika megkísérli, hogya
"házasság természetes hierarchiáját" mint a nő számára kívánatost
mutassa be: "...ha a nő leszáll arról a királyi székró1,ahová őt az Evan
gélium a családi otthon falai között emelte, rövidesen visszasüllyed
(nem annyira külső látszatra, mint valójában) a régi rabszolgaságba,
s mint a pogány népeknél, a férjmerő eszköze lesz". Az enciklika apo
logetikus jellege mutatja, hogy a "nemek természetes hierarchiájának"
a modellje egyre inkább eltávolodik a társadalmi valóságtól. Ugyan
akkor a hangnem, amellyel a "tévtanítókat" visszautasítja, nemcsak
magabiztos, hanem mindenfajta dialógustól elzárkózik: "Az esszen
cialista-természetjogi kiindulópont doktriner bizonyossággal állítja a
nemek közötti viszonynak egy idő felett álló érvényes rendjét, amelyet
a Lex divina,az isteni törvény igazol, és amely minden másfajta és el
lentétes társadalmi mozgalommal és társadalompolitikai törekvéssel
szemben erkölcsileg eleve magasabb rendű."!

Sem a hangnem, sem az általa védelmezett felfogás nem volt tart
ható azonban a továbbiakban. A társadalmi változások, különösen a
második világháború okozta társadalmi átrendeződés,ezt nem tette
többé lehetővé.A háború következtében a nőknek egyre több olyan
feladatot is magukra kellett vállalniuk, melyeket korábban szinte ki
zárólag a férfiak láttak el. Ennek következtében kérdésessé váltak
azok a "természetes" vagy "isteni" rendre vonatkozó érvelések, me
lyek a nőket a keresőmunka, a politika és egyáltalán a nyilvánosság
világától távol akarták tartani. A változások hatására XII.Piusz meg
nyilatkozásaiban is teljesen új hangok jelennek meg. Immár nemcsak
a férfiak számára követel megfelelőbérezést, hanem ugyanazt a bért
ugyanazért a munkáért mindkét nem számára. Elismerőenbeszél a
nőknek a politikai életben betöltött szerepéről, arról, hogy egyre in
kább tudatában vannak jogaiknak, valamint a nyilvánosságra kifej
tett befolyásukról. Ugyanakkor nem adja fel teljesen a természetjogi
modellt, hanem próbálja azt az új helyzettel összeegyeztetni: "Min-
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1.2Az"emancipációs"
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APacem in terris
kezdetú enciklika

den emberi tevékenységi terület alapvetőennyitva áll a nő számára
a mindkét nemnek a teremtés alakítására adott feladatnak megfele
lően, de azon elsődlegesfunkciók alá rendelve, melyek a nóben a ter
mészet által elő vannak írva.:" Tehát elsősorban azok a nők vállalja
nak a nyilvánosságban feladatot, akik számára a házasság és a család
nem adatott meg, és a nyilvánosságban is csak olyan feladatot vál
laljanak, mely megfelel anyai hivatásuknak. XII. Piusz beszédeiben
ugyan tesz egy lépést a "nemek természetes hierarchiájának" mo
dellje felől a nők egyenlő szubjektumként való elismerése felé, még
pedig azzal, hogy pozitívan nyilatkozik a nőknek a nyilvánosságban
betöltött szerepéről. Ugyanakkor nem tud szabadulni az ideáltól,
mely a nőt csak a házon belül, az otthonról és a családról gondos
kodva láttatja. A korszakot jellemző ambivalencia itt nyilvánvalóvá
válik: "A próbálkozás, hogy az áthagyományozottat megmentsék, és
az egyre nyilvánvalóbban tapasztalt szükségszerűség,hogy a kike
rülhetetlen változásokat az egyházi gondolkodásban is helyet adja
nak, nem kerül összhangba.?" Az igazi nagy fordulatot XXIII. János
pápasága és a II. Vatikáni zsinat hozta.

A kép, mellyel XXIII. János pápaságát és a II. Vatikáni zsinatot elő

szeretettel ábrázolják, jól jellemzi azt a fordulatot mely ebben az idő

szakban az egyház társadalmi tanítását, a benne érvényesülőszemlé
letmódot jelentős mértékben megváltoztatja: a pápa az egyház
ablakait tágra nyitja és ezzel nemcsak friss levegőt enged az egyházba,
hanem egyszersmind szabaddá teszi a világra való rálátást. Az ekkor
keletkezett dokumentumok a korábbiakhoz képest a világ egészen
újszerű értékelését adják: a hangsúly nem a modern világ és az egy
ház szigorú elhatárolásán van, hanem átkerül a kettő közti dialógusra.
Nem megítélni (vagy elítélni) akarják a modern világot, hanem meg
érteni, vele párbeszédet folytatni és tanulni tőle. A skolasztika korábbi
deduktív módszerével szemben az új induktív teológia a "látni-ítélni
cselekedni" hármas lépésében akarja értelmezni az "idó1<. jeleit".

Az induktív módszer megjelenése elősegítette a "nemek termé
szetes hierarchiája" paradigmájának a felbomlását és utat nyitott a
nemek közötti viszony kérdésének Újfajta megközelítése felé. 1963
ban jelenik meg XXIII. János Pacem in terris kezdetű enciklikája, mely
dokumentum jelentőségét jelzi, hogy nemcsak "békeenciklikaként",
"emberjogi enciklikaként", hanem a pápa végrendeletéként tartják
számon. Az enciklika három nagy emancipációs mozgalmat említ, és
róluk mint az "idők jeleiről" beszél: a munkásosztályról, az Európán
kívüli népekró1 és a nőkről (IT 39-43). Ez az első alkalom, hogy a Ta
nítóhivatal a nőmozgalom törekvéseit pozitívan értékeli: "Azután ott
vannak az államban a nők, nincs senki sem, aki ezt ne tudná; ez talán
hamarabb jelentkezett azoknál a népeknél, amelyek a keresztény hitet
vallják, késóbben ugyan, de mindenütt, azoknál a népeknél is, me
lyek más kultúrának és életmódnak az örökösei. A nők ugyanis mind
inkább tudatában vannak az emberi méltóságuknak, nem tűrik el,
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AGaudium etspes
kezdetü konstitúció

hogy vagy élettelen tárgynak vagy eszköznek tartsák őket, sőt mind
inkább követelik, hogy az emberi személyhez méltó jogok és kötele
zettségek őket is megillessék mind az otthon falai közt, mind az ál
lamban" (PT 41)? A szövegben három kulcsfontosságú gondolat
fogalmazódik meg," Elsőként, hogya nőnek a nyilvánosságban való
aktív részvételét nemcsak tényként kezeli, hanem az emberi méltó
ság tudatosulásaként értelmezi. Másodszor azzal, hogy rámutat a
tényre, hogy nők helyzetében a változás először keresztény orszá
gokban következett be, utal arra, hogy ez a folyamat a kereszténység
tól semmiképpen sem idegen. Harmadszor pedig egyetemes, az em
beri természetben gyökerező valóságként írja le a nők személyes
kibontakozásra való törekvését. Ezzel teljes mértékben szakít a ko
rábban megszokott érvelésmóddal, mely a nemek, különösen a nő

"természetére" utalva a nemi szerepek vélt rendjének fenntartására
összpontosított. Itt viszont az emberi méltóság és annak társadalmi
megvalósulása kerül a középpontba, anélkül, hogy ezt bármilyen sa
játos , természetre" való hivatkozással korlátozná az enciklika. Ezen
a módon sikerül áthidalni a modem világtól elválasztó szakadékot: a
világban megnyilvánuló humánus célok, melyek közé a női emanci
páció is tartozik, a kereszténységtól nem idegenek, hanem a kinyilat
koztatásban gyökereznek," Egy másik újdonság a szövegben, hogy el
ismeri a férfi és a nő egyenlő jogait és kötelességeit a házasságban.
Ezzel ismét a nemek egyenlőségeirányába mutat.

A II. Vatikáni zsinat továbbviszi mind a módszer tekintetében,
mind a női emancipációval kapcsolatosan XXIII. János örökségét.
A Gaudium et spes kezdetű pasztorális konstitúció az emberiség
egyetemesebb törekvései közőtt említi egy olyan társadalmi, politi
kai és gazdasági rend kialakításának az igényét, melyben lehetőség

nyílik mind az emberek csoportjai, mind az egyének számára, hogy
"érvényre juttassák és kibontakoztassák tulajdon méltóságukat" (GS
9). Ennek része, hogy a nők "követelik a férfiakkal való jogi és gya
korlati egyenlőséget".Ez a szándék pedig az emberiség azon törek
vései közé tartozik, melyekben a világ, beleértve az emberi társa
dalmat is, formálása iránti felelősségmutatkozik meg.

E feladathoz hozzátartozik az egyenlőségnek a megvalósítása,
melya közös istenképiségen és az azonos lényegi természeten alap
szik, valamint mindenfajta diszkrimináció megszüntetése: "A sze
mély alapvető jogai tekintetében azonban le kell küzdeni és ki kell
küszöbölni az Isten szándékaival ellenkezőmindenféle társadalmi
vagy kulturális megkülönböztetést, akár a nem, a faj, a bőrszín, a
társadalmi helyzet, a nyelv vagy a vallás miatt" (GS 29). A doku
mentum példaként azoknak a nőknek a helyzetét említi, akik fér
jüket vagy életállapotukat nem választhatják meg szabadon, illetve
nem részesülhetnek a férfival azonos nevelésben és műveltségben.
Később szó esik a nőknek a kultúrában való részvételhez való jo
gáról is: "Mindenki köteles elismerni és segíteni a nők sajátos és
szükséges részvételét a kulturális életben" (GS 60).
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Nemcsak az induktív teológia volt az, amely a női emancipáció
nak a pozitív recepcióját lehetővé tette. Hasonlóan hatott a házas
ságnak az újfajta szemlélete, mely a házasságot nem jogi oldalról,
szerződéskéntértelmezi, hanem mint szövetséget férfi és nő között.
Így a személyek kerülnek a középpontba és nem a házasságnak a
belső, jogilag rendezett struktúrája, mely a korábbi időszakok szem
léletét jellemezte. Ennek fényében már nem lehet alá- és föléren
deltségről beszélni férfi és nő között, hanem sokkal inkább kölcsö
nösségről. Az a mozzanat, mely ezt a szövetséget megkülönbözteti
minden mástól, a "hitvesi szerelem", Itt konkréttá válik "az az
egyenlő személyes méltóság, amit C..) a nőnek és a férfinak is el kell
ismernie" (GS 49). A "hitvesi szeretetnek" a középpontba állítása
tette lehetővé azt is, hogy a nemek közötti szexuális találkozást mint
ennek a szeretetnek a megnyilvánulását fogják fel, amint a gyer
mekek nemzését is.'? A nemek közötti egyenlőség így éppen ott
kerül kifejezésre a házassággal kapcsolatban, ahol sokáig az alá- és
fölérendeltség szükségességét hangsúlyozták.

Egy további újdonság a szövegben, hogy nemcsak az anyával, ha
nem az apával kapcsolatban is hangsúlyozza a családban való jelen
lét fontosságát, mikor kijelenti: "Az apa tevékeny jelenléte jelentős

hatással van a gyermekek fejlődésére" (GS 52). Ez jelentős lépés, hi
szen valamiképpen utal arra, hogy a család és a gondoskodás kér
dését nem lehet pusztán "női" problémaként kezelni, hanem csak
mindkét nemet, a közöttük lévő viszonyt szem előtt tartva. A kö
vetkező mondat pedig a nőnek a családban betöltött szerepéről szól:
"A gyermekek, különösen a kisebbek rászorulnak arra, hogy az anya
a családról gondoskodjon. Ezt tehát lehetővékell tenni, de úgy, hogy
az asszony jogos társadalmi felemelkedése is biztosítva legyen." Első

pillantásra az aszimmetria tűnik fel a házasfeleknek a családi gon
doskodáshoz való viszonyában: a férfinél csak"jelentőshatásról", a
nő esetében viszont egyenesen "rászorultságról" beszél. Azonban
azzal, hogya férfi esetében a család életében való részvételre buzdít,
a nő esetében pedig hangsúlyozza a "jogos társadalmi felemelke
dés" biztosításának a fontosságát, a szöveg a korabeli szerepek egy
oldalúságának enyhítésén fáradozik.

Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy XXIII. János pápaságával és a
II. Vatikáni zsinattal új korszak veszi kezdetét a teológiai gondolko
dásban és ennek következtében a nemek viszonyának megközelíté
sében. "A világnak a statikus, hierarchikus tekintélyelvűés paterna
lista szemlélete átadja a helyét egy olyan látásmódnak, melyet a
történeti tudat, az emberjogi szabadság és a modern világ autonó
miájának az elismerése jellemez."!' Ez, valamint az induktív mód
szernek a teológiában való alkalmazása, lehetővé tette, hogya nemek
közötti viszony kérdését újragondolják, a nemi szerepekben történt
változásokat észrevegyék és értékeljék. Ez volt az alapja annak, hogy
a zsinat a "férfi és nő egyenlőségének a gondolatát a közös emberi és
személyes lét alapján" kifejezze." Ez a hatalmas lépés a következő
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paradigmája

VI. Pál megnyilatkozásai

II.János Pál
megnyilatkozásai

időszakokban megkerülhetetlenné tette, hogyelismerjék az egyen
lőséget a nemek között, ugyanakkor azzal, hogy ennek megvalósítá
sát nem konkretizálták, késóbbi vitákra nyílt meg a lehetőség.

XXIII. János és a II. Vatikáni zsinat lefektették a nemek közötti egyen
lőség alapelvét, kimondták férfi és nő azonos méltóságát, ugyanak
kor nem határozták meg pontosan annak konkrét tartalmát és meg
valósításának a mikéntjét. A későbbiekben emiatt nehézségekbe
ütközött az egyenlőségnek és az azonos méltóságnak a gyakorlati ér
telmezése, ami a zsinat utáni tanítóhivatali megnyilatkozásokban bi
zonyos egyenetlenségeket okozott. A Gaudium et spes enciklika végső

szövegezésében fellelhetőekolyan kifejezések, melyeket az "emanci
páció" és a "nemek természetes hierarchiájának" a képviselői közötti
vita maradványainak tekinthetünk. Ehhez hasonló jelzések találha
tók késóbbi dokumentumokban is. Például az 1971-es Római Püspöki
Szinódus Dejustitia in mundo dokumentuma szorgalmazza, hogy a
nők mind a nyilvános életben, mind az egyházban vállaljanak szere
pet, foglalják el a "nekik járó részt" (IM 43).Az viszont, hogy a "nekik
járó rész" pontosan mit takar, nem derül ki a dokumentumból.

Hasonló kettősség található VI. Pál megnyilatkozásaiban is. Bár
az egyenlőség továbbra is meghatározó, a "nemek természetes hi
erarchiájának" a modellje időről időre előtűnik.

A pápa Octogesima adveniens kezdem enciklikájában (1971) kiáll a
nemek szerinti jogtalan megkülönböztetés ellen, a nők egyenjogúsága
és a női méltóság tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor a "Teremtő

által kiszabott természetes különbségekre" utal, melyek meghatároz
zák a nőnek a családban és a társadalomban betöltött "különleges"
szerepét. A pápa itt nagyon óvatosan fogalmaz, és nem határozza meg
pontosan, hogy a különféle kifejezésekkel körülírt, de tartalmában ho
mályos "sajátos női hivatás" pontosan miben áll. Ezzel nyitva hagyja
a kaput az "emancipációs modell" felé, mégpedig úgy, hogy bár első

pillantásra a nemek közötti különbözőségethangsúlyozza, mégsem
vezet le ezekből olyan konkrét normákat, melyek szerint a férfiak és
a nők feladatait és tevékenységi területeit el lehetne különíteni.

A két korábbi, a "nemek természetes hierarchiája" és az "emanci
páció" paradigmájához képest újat csak II. János Pál pápasága hoz.
Minden elődjénél gyakrabban teszi témává a nőkérdést, és ennek
nyomán egy karakteresebb álláspontot sikerül kialakítania, mely a
korábbi hagyományokat nemcsak egyesíti, hanem azokat, nem
utolsósorban a pápának a sajátos életrajzi tapasztalatainál fogva, új
szempontokkal is gazdagítja. Folytatja az emberi jogokon alapuló ér
velésmódot, de azt a szocialista vasfüggöny mögött szerzett tapasz
talatainak megfelelőenúj tartalommal egészíti ki. Míg nyugaton a nő

mozgalmat elsősorbanaz a kérdés határozta meg, hogy miként lehet
a nőket bevonni a házon kívüli munka világába, miként érvényesít
hetik a munkához való jogukat, majd miként harcolhatják ki a férfi
akkal egyenlőbérezést stb., addig a szocialista blokkban az állami fe-

109



A Laborem exercens és
a Famíliaris consorlio

kezdetű enciklikák

A Mulieris dignitatem
kezdetű apostoli levele

1311. János Pál pápa:
Levél a nőknek, 6

minizmus tapasztalata volt a meghatározó. Lengyelországban a nők
aligha élhették meg kedvezőváltozásként azt, hogy gazdasági kény
szer és az állami ideológia következtében munkába kellett állniuk,
anélkül, hogy ennek következtében élethelyzetlikben bármiféle javu
lást várhattak volna. Il. János Pál megnyilatkozásaiban ezért nemcsak
a nyilvánosságban való részvétel, hanem sokkal inkább az élethelyzet
szabad megválasztásának a joga kerül a középpontba.

Első szociális enciklikájában tLaborem exercens, 1981) talán ezért is
beszél a nők társadalmi helyzetével kapcsolatban elsősorbanaz anya
ság és a család melletti döntés lehetőségéről,és hagy ki korábban be
vett követeléseket, mint az egyenlő bérezésé (vö. LE 89-91). Hason
lóképpen a nők "anyai és családi" szerepének erősítésétés elismerését
szorgalmazza Familiaris consortio enciklikájában (1981): "Amennyire
szükséges annak elismerése, hogy a férfiaknak és nőknek egyenlő

joguk van a közhivatalok viseléséhez, annyira szükséges egy olyan
társadalom megszervezése, melyben a feleségek és anyák nem kény
szerülnek a családon kívüli munkára, s a családok méltó módon él
hetnek és gyarapodhatnak akkor is, ha az anyák minden idejüket a
családdal kapcsolatos tevékenységben töltik" (FC 23). A nők elsődle

ges feladatát az .anyasagban" látja, és olyan irányú strukturális vál
tozásokat szorgalmaz, melyek ezt a szerepet megfelelőmódon elis
merik. A pápa ezzel az uralkodó kulturális tendenciákkal szemben
egy olyan kontrasztprogramot hirdet meg, melyben a gondoskodás
központi helyet kap. Ugyanakkor e törekvés megvalósító hordozójá
nak a nőket teszi meg, a férfiak pusztán a program szimbolikusan cse
lekvő támogatóiként jelennek meg.

Részletesebben fejti ki nézeteit a "nő méltóságáról és hivatásáról"
Mulieris dignitatem apostoli levelében (1988), valamint a Nők lY. Vi
lágkonferenciája alkalmából a nőknek írt levelében. E két írásból még
nyilvánvalóbb, hogy a pápa kontrasztprogramjában bizonyos érte
lemben a nők viselik a vezető szerepet: úgy tűnik, mintha a nő ter
mészeténél fogva elsóbbséget élvezne a szeretet rendjében, míg a fér
fit e tekintetben Isten "különlegesen rábízta" (MD 29-30). A "női

géniusz" és a "nő misztériuma" kifejezések is arra akarnak utalni,
hogya nő természeténél fogva hordoz olyan értékeket, mint például
a humanitás, a személyesség és a gondoskodás. A dokumentum be
szél a nők ellen a történelem során elkövetett bűnökről,és csodálat
tal beszél azokról a nőkről, akik "a nők védelmében az alapvető tár
sadalmi, gazdasági és politikai jogok kivívásának szentelték
magukat, és bátor kezdeményezésükkel olyan korban álltak elő, ami
kor e küzdelmüket túlzásnak, a hiányzó nőiesség jelének. nagyzo
lásnak, sőt bűnnek tekintettékl'i"

II. János Pál pápa gondolkodásának az eredetisége abban rejlik,
hogy bár visszatér a nemi szerepeknek egy esszencialista szemlé
letéhez -legalábbis a nők esetében, hiszen a férfiakról ilyen formá
ban nem esik szó -, azt elsősorbankulturális programként értel
mezi. Felismeri, hogya modern kultúrának a racionális és anonim
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struktúrákkal szemben külőnösennagy szüksége van a személyes
ségre és a gondoskodásra. Ezt találja meg a női-anyai tulajdonsá
gokban és magatartásmódokban. A pápa modern kultúrával szem
beni kritikáját komolyan kell venni, hiszen a mai társadalmakban
megfigyelhető,hogy egyre inkább beszűkülneka privát szférának
a forrásai, amelyek a nyilvánosság személytelenségét és kaotikus
ságát ellensúlyozzák. A női-anyai szerep idealizálása ugyanakkor
nem jelenthet reális megoldást a mai társadalom számára, hiszen
itt a férfi és a női szerepeket, a nyilvánosságot és a privát szférát
egyaránt érintő, strukturális problémáról van szó.

2. A feminizmuson belüli vita

II. János Pál pápa "új feminizmusát" mind az egyházon belül, mind
azon kívül gyakran állítják szembe a feminizmus más irányzatai
val.'! Ugyanez igaz az egyházi tanításban és a nőmozgalomban

megjelenő társadalomképekre. A vitát általában az "egyenlőség

vagy különbözőség"képletre egyszerűsítik:míg a feminista moz
galom elsödlegesen a nemek közötti egyenlőségmegvalósítását cé
lozza meg, addig az egyház férfi és nő különbözöségére helyezi a
hangsúlyt, és a közöttük lévő hierarchikus viszonyt (szubordináciá),
vagy kettejük közőttí kölcsönös kiegészítést (komplemeniariuis) tartja
elsődlegesnek. Első pillantásra a két elképzelés valóban távol áll
egymástól. Ha azonban figyelemmel követjük a feminista kutatás
ban folyó vitákat, olyan kulcsfogalmakra lelhetünk, melyek felold
hatják az egyenlőség-különbözőség dilemmáját.

Az egyenlőség-különbözőség vitája a feminizmuson belül is a mai
napig meghatározó téma. A nőmozgalom második hullámának már
az elején felmerült a kérdés, hogy melyikre kerüljön a hangsúly. Az
1960-as években az egyenlőség követelése került előtérbe: az élet min
den területén - főként a férfiak által uralt területeken, mint az okta
tás, a munka, vagy a politika - egyenlő jogokat és egyenlő elbánást
követeltek a nők számára. A cél az volt, hogy az érvényes társadalmi
normákat a férfiak után a nőkre is kiterjesszék. A 70-es években
azonban erős kritika érte ezt az irányt: az egyenlőségnek az ilyen fajta
megvalósítása nem más, mint a férfiközpontú mércéknek a kriti
kátlan átvétele és a hagyományos női életvilág leértékelése. Ennek
ellensúlyozásaként a hangsúly a női különbségre került. Természete
sen ez nem a nőnek a polgári-patriarchális szerepéhez való visszaté
rését jelentette, hanem a férfi életvilággal szembeni sajátosan női iden
titás kialakítását és ennek politikai, társadalmi és jogi elismerését.
(Meg kell jegyezni, hogy ez a vita a nyugati világban azért alakulha
tott ki, mert ott a múlt század második felében is társadalmi valóság
nak számított "az élet megfelezése't", azaz a férfit a nyilvánossághoz
és a munkához, a nőt pedig a privát szférához és az otthoni munká
hoz kapcsolták. A szocialista országokban az általános munkakőtele
zettség miatt ez a kérdés ilyen formában nem merülhetett fel.)

111



"Christa Schnabl:
Feministische Ethik. Profil

und Herausforderungen.
SalzburgerTheologische

Zeitschrift 6 (2002),
269-282.

17VÖ. Hittani Kongregáció:
Levél aKatolikus Egyház

püspökeihez a férfi és
anő együttműködéséről

azegyházban
ésa világban, 13.

Aférfi ésanöi
társadalmi szerepek

szoros kapcsolata

Az "egyenlőség vagy különbözőség"vitája új értelmezést nyert
a feminista etikán belül." Az egyenlőség kérdését az igazságosság
hoz (justice/GerechtigkeiO rendelik, a különbözőséget pedig a sajá
tos női szemponttal, a gondoskodással (care/Sorge) érvényesítik. Bár
a két irányzat kiindulópontja különbözö, a két elv, az igazságosság
és a gondoskodás, bár különböző súllyal, de minden elméletben
szerepet játszik: induljanak ki akár a gondoskodásból mint alap
vető emberi és morális viszonyból (Nel Noddings), akár Kant és
Rawls nyomán az egyén autonómiájából és az igazságosság köve
telményéből (Seyla Benhabib, Susan Moller Okin, Herta Nagl
Docekal), a másik szempont komplementer módon jelen van.

3. Igazságosság és gondoskodás

A kiutat az egyház és a feminista mozgalom közötti antagoniszti
kusnak tűnő vitából e két kategóriának az előtérbe helyezése jelent
heti. Mind az igazságosság, mind a gondoskodás kulcsfogalomnak
szárnít a keresztény társadalmi tanításban. Ez utóbbi az emancipá
ciós mozgalmat és a nők társadalmi szerepváltozását egyértelműen
az igazságosság iránti igénnyel kapcsolja össze, például amikor a
nőknek a jogi és gyakorlati egyenlőség iránti követeléseit az igaz
ságtalanság elleni küzdelemként értékeli (vö. GS 9). Másrészről a
gondoskodás szempontja is erőteljesen jelen van a nőkérdés tárgya
lásakor. Az esetenként a mai napig érezhető távolságtartás az eman
cipációval szemben éppen e szempont miatti aggodalomból fakad: a
dokumentumok a nőket teszik meg a gondoskodáshoz kapcsolódó,
humánus értékek elsődleges hordozójának." A nÓK szerepváltozása
eszerint azzal a veszéllyel fenyeget, hogy ezek az értékek a társada
lom számára végképp elvesznek. Ezért helyezi II. János Pál pápa a
"nő géniuszát" kulturális programja középpontjába. A férfiakról és az
ő változó szerepükről azonban megfeledkeznek; egyetlen doku
mentum sem teszi kifejezetten témá jává a ,,férfikérdést".

Sem az igazságosság, sem a gondoskodás kérdése nem válaszol
ható meg azonban csupán az egyik nem felől: a férfi és a női társa
dalmi szerepek egymással szoros kapcsolatban állnak. A modern
társadalmak ezt a viszonyt hosszú ideig a nyilvánosság és a privát
szféra mentén rendezték el, az előbbit a férfi, az utóbbit pedig a nő

illetékességi körébe rendelték. A két szférához kötődő tulajdonsá
gokat pedig "természetesként" tüntették fel. A kettejük egymásra
utaltsága a két szféra egymásrautaltságában nyilvánult meg.

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az életnek ez a fajta felosztása nem
tartható: a nők sikeresnek bizonyulnak olyan területeken, melyek
számukra hosszú időn keresztül elérhetetlenek voltak. Ugyanakkor
ez nem jár együtt a nyilvános szférának, sem annak a privát szférá
hoz való viszonyának az átalakulásával: a munka világa a nők nagy
mértékű szerepvállalása ellenére is csak nehezen összeegyeztethető

a privát szféra gondoskodás jellegű feladataival. Ez egyrészt annak
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a következménye, hogya női szerepek változását nem követte a férfi
szerepek változása. A férfiak csak lassan és igen kis mértékben mu
tatkoztak hajlandónak osztozni a privát szférában felmerülő felada
tokban. Másodszor a munka világának a logikája sem vesz tudomást
ezekró1: a privát szféra feladataival szemben a nyilvánosság teljesít
ményközpontúsága erősebbnekbizonyul. Ez a férfiak, és különösen
a nők számára igazságtalanságokat eredményez. A privát szférával
összefüggő feladatokat továbbra is a nők látják el, így rájuk kettős

teher hárul. Ami a férfiak számára a nyilvánosságban végzett munka
támogatását jelenti, az a nők számára újabb terhelést jelent. A gon
doskodás jellegű feladatok vállalása továbbá zavaróan hat, sőt gyak
ran lehetetlenné teszi a keresőmunka vállalását, ami szintén a nők

számára jelent újabb igazságtalanságot. Végül gátolja a férfiaknak a
privát szférába, különösen a családba való mélyebb integrálódását.

Amint a fentiekből kitűnik, a nemek társadalmi szerepeinek a
kérdése aligha oldható meg pusztán az egyéni életvezetés keretein
belül. Sokkal inkább strukturális jellegű feladatnak bizonyul. A kér
dés az, hogya munka és a gondoskodás jellegű feladatok elosztá
sát hogyan lehet a nemek számára igazságosan rendezni. Itt az első

szükséges lépést az jelenti, ha a férfiak is hajlandók volnának egyre
nagyobb mértékben a privát szféra feladatainak az átvállalására.
Hosszú távon azonban olyan rendszer létrehozása a cél, mely nők

nek és férfiaknak egyaránt lehetővé teszi a keresőmunka és a gon
doskodás jellegű feladatok vállalását. Egyik lépés sem fog azonban
megvalósulni, ha a gondoskodás nem válik össztársadalmi értékké,
hiszen megbecsültségének hiányában egyre kevesebben fognak vál
lalni ilyen jellegű feladatokat.

4. A szociáletika feladata

Ebben a helyzetben a szociáletika elsődleges feladata, hogy rámu
tasson arra, hogya nemek közötti viszony problémája elsősorban

strukturális probléma: a mai társadalmak egyre inkább képtelennek
bizonyulnak olyan szerkezeti változtatásokra, melyek mentén a gon
doskodási feladatok igazságosabb elosztására lenne lehetőség,s me
lyek megfelelő keretet biztosítanának ezek társadalmi értékének a
felmutatására. A probléma azonban nem oldható meg azzal, hogy
ezeket a társadalom egyik felének, hagyományosan a nőknek a fel
adatkörébe sorolják. A gondoskodás mindannyiunk ügye, igazsá
gos elosztása pedig feltétele annak, hogy össztársadalmi értékként
jelenhessen meg. Ha megtanuljuk az igazságosság és a gondoskodás
leneséin keresztül szemlélni a társadalmi valóságot, és ebben az ösz
szefüggésben vetjük fel a nemek társadalmi szerepének a kérdését,
akkor túljuthatunk az "egyenlőség vagy különbözőség"dilemmá
ján. Az igazságosság és a gondoskodás kategóriái pedig megfelelő

alapot nyújthatnak az egyháznak nemcsak a nőmozgalommal, ha
nem a társadalommal folytatott párbeszédéhez is.
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