
Ajándék-létben
A világválság közepette különös érdeklődés fogadta XVI. Benedek
Caritas in veritate című enciklikáját. Miután zsákutcának bizonyult
a mindent uralma alá igázó állam diktatúrája és a szabadversenyre
épülő piac önszabályozása is, hogyan lehet a kettő között az egész-
séges egyensúlyt megtalálni — veti fel a kérdést a pápa. Van-e kiút
a tartósuló válságból, merre vezet a fejlődés iránya, s milyen meg-
oldást ajánl az egyház? Az enciklika létrejöttében tudós közgaz-
dászok is közreműködtek, szakmaisága aligha kérdőjelezhető meg.
A felkínált megoldás mégis sokakat meghökkentett, hiszen a piac és
az állam mellett egy harmadik szereplőt is szükségesnek mond: a
civil társadalmat, amely „az ingyenesség és a testvériesség gazda-
ságának legtermészetesebb közege”.

Azt nemigen lehet kétségbe vonni, hogy a gazdasági élet csak a
kölcsönös igazságosságra épülhet, de emellett szükség van az osztó és
a társadalmi igazságosságra is. A pápa azonban azt állítja, hogy „a ke-
reskedelmi kapcsolatokban az ingyenesség elve és az ajándékozás
mint a testvériség kifejeződése” is meg kell, hogy jelenjen, hiszen a
szeretet és az igazságosság igénye elválaszthatatlan egymástól. „Az
ingyenességnek nincsen piaca, és az ingyenességre alapuló magatar-
tásformákat nem írhatja elő törvény. Mégis mind a piacnak, mind a
politikának szüksége van az ajándékozás felé nyitott emberekre.”

Nem gyönyörű, de megvalósítatlan, sőt megvalósíthatatlan esz-
mény ez? Az emberek társadalmi együttéléséről két egymással ellen-
tétes vélemény csatázik egymással. „Az ember az embernek farkasa”,
hangzik a keserű tapasztalat századokon át az ókortól napjainkig.
Ennek ellentéte csendül fel Schiller Örömódájában és Beethoven IX.
szimfóniájában, immár az Európai Unió himnuszaként is: „Testvér
lészen minden ember”. A testvériség eszméjét a francia forradalom is
meghirdette, megvalósítani azonban nem tudta. Legföljebb a családi
életben, szerzetesközösségekben vagy erre önként vállalkozók kö-
zösségeiben, tehát kis méretekben látszik reális esélye annak, hogy az
ingyenes ajándékozás lelkületében élnek, de még ott is mindig újra
kiütközik az egyének önzése, az érdekek ütközése.

A pápa azt állítja, hogy a fejlődésnek nincs más útja, mint hogy a
népek, társadalmi és etnikai csoportok „önmagukat egyetlen család-
ként ismerik fel”, amelyben képesek az érdeknélküli, önzetlen kap-
csolatokra, testvéri közösségben. Mindennek alapja pedig a Szenthá-
romság szeretetközössége: „Isten be akar vonni közösségének ebbe a
valóságába”.

Be kell látnunk: érdekellentétektől, versengésektől, erőszaktól
szabdalt világunkban ez ma már nem csupán jámbor óhaj, üres szó-
lam, hanem egyre kényszerítőbb szükségszerűség, az emberiség
túlélésének egyetlen esélye.
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