
Egyház a társadalomban

TOMKA MIKLÓS

Nem magánügy!
Az egyház társadalmi tanításáról

"A szeretetazt isjelenti, hogy mindenkivel - különösenpedig a szegényekkel 
tőrlJdünk és hogy kitartóan keressük azokat a társadalmi és gazdasági
struktúrákat, amelyek mindenki számára lebet6vé teszik egy, a megváltott
teremtés részét alkotó k6z6sségben való részvételt. " (GIM 365)

A kereszténység nem magánügy! Aki a vallást az egyén {vagy éppen az elmagányosodott,
magára maradt ember) és Isten kétszemélyes viszonyának véli, az félreérti a krisztusi
tanítást. Az Isten és ember közötti kapcsolat mércéje a többi emberhez való viszony. "Aki
nem szereti testvérét, akit lát, nem szereti az Istent sem, akit nem lát." (1 Jn 4, 20) A
kereszténység ideálja a szerető és közösségí ember - aki nyilvánvalóan nem egyedülvaló.

A kereszténység nem csak a közvetlen és személyes emberi kapcsolatokhoz ad
útmutatást. "A -szeresd felebarátodat- kötelességének személyes dimenziója is van, de a
közjó érdekében való átfogóbb társadalmi elköteleződést is megköveteli" (GIM 14). A
kereszténység az ember és az ember világa megszentelését tűzi ki célul. A társadalom az
ember killdetésének kerete és egyik célja is. Természetes, hogy az egyházat mindig
foglalkoztatta a társadalom rendje, az ideális társadalom, a közjö.

A pápák, majd a II. vatikáni zsinat számos dokumentumban foglalták össze tanításukat a
társadalomról. A társadalomtan megfogalmazásának közvetlen indoka a társadalom
működési elégtelensége, mindenekelőttaz emberek közötti egyenlőtlenségekfokozó
dása és az anyagi elnyomorodás, a szociális problémák, a szociális kérdés kiéleződése.

Azonban a keresztény társadalmi tanítás nemcsak ezekre vonatkozik (azaz nemcsak
szociális tanítás), hanem a társadalmi együttélés erkölcsi követelményeinek összefogla
lása is a lehető leghumánusabb rend kialakításának igényével. A keresztény társadalmi
tanítás hosszú évtizedekig legfeljebb belső egyházi érdeklődésre tarthatott számot. Ma
más a helyzet. VI pál pápa Populorum progressio kezdem enciklikáját (1967) az
egyházhoz és minden jóakaratú emberhez círnezí, s ezt a megszólítást utódai is megtartják.
A világgal kezdett párbeszédnek az egyház társadalmi tanítása is részévé vált.

"Folytonosság és megújulás" (SRS 3)

A társadalmi tanítás három jellegzetes alapelve vonul végig az elmúlt száz év dokumen
tumain. Ezek értelmezése, kifejtése viszont inkább a változást szemlélteti. Aszemély-elv
kezdettől fogva a társadalmi lényként értelmezett embert teszi a társadalmi rend
mércéjéVé. Ezen belül az újabb dokumentumokban a hangsúly az ember közösségí
hivatására kerül. "Isten terve, hogy az ember közösségben éljen hivatásának" - jelenti ki a
Il vatikáni zsinat ( GS24). Az amerikai püspöki kar megállapítása szerint pedig "az emberi
méltóságot csak közösségben lehet megvalósítani és megőrizni" (GIM 14).
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Amásodik aIapelva szoltdarltás-elv. Eszerint az ember WSada.ImiSaga és a közösség java
erkölcsi kötelességekkel jár.Az így meghirdetett közjó és szolidaritás a kereszténypartok
és a szakszervezetek együttes tevékenységén át vezetett a második vilagháború utáni
Európában a "szociális állam" megalkotásához. Ez azt jelenti, hogy az állam vállalja a
hátrányos helyzetűek (öregek, betegek, munkanélküliek) méltányos ellátását; a mun
kavállalók - vagy képviselőik - részt vesznek a vállalati döntésekben és a dolgozók
érdekeit erős szakszervezetek védik az állammal és a munkaadókkal szemben. A szocíálís
állam korántsem kifogástalan rendszere a 40-es, 50-es évek fordulóján óriási előrelépést
jelentett. A szolidaritás elve mara két szempontból is növekvő jelentőségre tett szert.
Először is a közjó fogalmának világméretűkiterjesztésével. A jelen kor feladata "a szegény
népek fejlódésének támogatása, a nemzetek közötti igazságosság fokozása" (PP 5), a
harmadik világ segítése. A másik - nyomatékosabb s elméletileg sokkal kidolgozottabb
- szempont "a szegények melletti döntés és az irántuk való megkülönböztetett szeretet"
(SRS 42) meghirdetése. Először a felszabadítás teológiája fogalmazta meg, hogy a
keresztényi lét elemi követelménye, sót minősítőmércéje a szegények melletti állásfog
lalás ( opció). II. János pál pápa megismétli ezt a felfogást, és felszólítja a nemzetek és a
nemzetközi intézmények felelős vezetőit, hogy "a növekvő szegénység jelenségére
kiemelt figyelmet fordítsanak" (SRS 42).

A társadalmi tanítás harmadik vezérelve a szubszidiaritás elve. Ez kettős követelmény.
Elsőkéntaz, hogy a társadalomban minden tevékenység, felelősség, funkció arra a legalsó
szintre kerüljön, amelyen még éppen el tudják látni. Más szóval ez az indokolatlan
központosítás tilalma. A másik követelmény az egyének és középszíntű társadalmi
szervezetek részvételének lehetövé tétele a magasabb szintű szervezetek életében.
"Mindenkibenfel kell szítani a kedvet, hogy kivegye részét a közös kezdeményezésekból"
(GS 31)! És "Krisztus összes hívei érezzék át, hogy saját külön hivatásUk van a politikai
közösségben" (GS 75)! Ugyanakkor "a katolikus társadalmi tanítás hosszú ideje hirdeti a
kis és középszíntű közösségek és intézmények jelentóségét az erkölcsi felelősség

vállalásában. Ezek közvetítő struktúrák, amelyek az egyént és a társadalom egészét
összekapcsolják" (GIM 308). Ebben a helyi és a regionális társadalmi és intézményi
formák, s a középszintű társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális szervezetek értéke
fejeződikki. Végül az így megkövetelt sokrétűség értelemszerűenfeltételezi a pluraliz
must.

Akeresztény társadalmi tanítás két területén különösen jóllátható a megújuiás. Azegyik
a tulajdon kérdése és a tőke és a munka viszonya, a másik a társadalmi fejlődés

meghatározása. A tulajdonjogról szóló hagyományos tanítás míatt a keresztény társadalmi
tant sokan vádolták konzervativizmussal, a fennálló rend és a gazdagok védelmével. Noha
eredendőena kisemmizett rétegek védelme késztetett a társadalmi tan megfogalmazá
sára, az előbbi vádat nem lehet maradéktalanul megcáfolni. Annál fontosabb, hogy a
társadalmi tanítás újabb dokumentumai radikálisan más álláspontot képviselnek. A
régebbi megfogalmazások szerint "a magántulajdon sérthetetlen és szent" (RN 12), "a
személyes tulajdonjog" különbözteti meg az embert az állattöl, amelynek csak használati
"joga" van (RN 5), sót XI. Pius szerint a tulajdonjogot az sem szünteti meg, ha visszaélnek
vele és ha a tulajdont nem használják (QA 47). Ezzel szemben újabban a tulajdonból eredő
kötelességekrőltöbb szó esik, s a keresztény társadalmi tanítás a tulajdonjogot korántsem
tartja már minden feltételtől és megkötöttségtől független jognak. "A természeti javak
felhasználásának" gyakorlati és erkölcsi határai vannak (SRS 34). "A Föld mindenkié,
nemcsak a gazdagoké. A magántulajdonra való jog senki számára sem feltétlen és
korlátoktól mentes jog. Senki sem jogosult arra, hogy feleslegét pusztán önmaga használja
fel, amikor mások a legsZükségesebbek terén is hiányt szenvednek" (PP 23 ). Avezérelv az
igazságosság és a szerétet (GS 69. 1.). "Ezeknek minden más jog, a magántulajdon joga
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is ... alá van rendelve" (PP 22)! Tehát a magántulajdon joga nem válik kétségessé, de
átértelmezódik. A tulajdon már inkább kölcsönhöz hasonlít, amivel el kell számolni. n.
János pál úgy fogalmaz, hogya tulajdont ..valójában csak társadalmi Zálogként kapjuk" (SRS
42). Végül, a tulajdon nem egyszerúen önmagától van, hanem keletkezik A tőke és a
munkaviszonyábanpedig egyértelmúen a munka az elsódleges - úgy is, mint a tőke egyik:
forrása, úgy is, mint az emberi alkotás és önmegvalósítás útja (LE).

A társadalmi tanítás másik központi témája a (társadalmi) fejlődés. Itt találkozik az
egyénból kiinduló perszonalista szemlélet és egy társadalomszerkezeti elképzelés. A
keresztény tanítás három fogalmat, az emberi méltóságot, a társadalmi fejlődéstés a békét
vonatkoztatja egymásra. Az embemek joga van a fejlődésre és az abban való személyes,
aktív részvételre (SRS 30). A fejlődés ellenben nemcsak és nem is elsősorban növekedés,
hanem béke (PP 76), a nemzetközi szolidaritás fokozódása (PP 73, SRS 33), a közjó
növekedése (PP 79), az igazságosság megvalósulása (SRS 10, 26). A fejlődés fószereplője

pedig mindig az ember (LE 4, SRS 30). A fejlődés e fogalmában a társadalmi-gazdasági
fejlődés mellett tehát jelen vannak az ember, a személyiség fejlődése és a fejlődés erkölcsi
és transzcendens vonatkozásai.

A társadalommal foglalkozó más elméletekhez viszonyítva a keresztény társadalmi
tanításnak több sajátos jellemvonása van. 1. Nem "társadalomtudomány" a szö igazi
értelmében, nem leíró, a belső törvényszerűségeket kereső diszciplína, hanem erkölcsi
értékelés, társadalomkritika. 2. Puszta létével azonban mégis állást foglal egy-egy aktuális
társadalomelméleti vitában. A társas lét morális vonatkozásait hangsúlyozza, s ezzel
elutasítja azt az áUáspontot, hogy a társadalom különböző résztertileteinek és intéz
ményeinek részleges autonómiája elegendő lenne azok megítéléséhez. Más megfogal
mazásban: a gazdasági élet, a politika stb. maradéktalan öntörvényűségejogtalan, hiszen
alá kell rendelődnie az ember értékeinek és jogos igényeinek. 3. A keresztény
társadalomtan a kapitalizmus-szocializmus, illetve az individualizmus-kollektivizmus
vitában elveti a szélsőségeket. (Figyelemre méltö, hogy II.János Pál mennyire egyformán
utasítja cl mind a keleti, mind a nyugati gazdasági és politikai rendszert. SRS 20-23.) A
megoldás ellenben nem valamiféle harmadik út, hanem a társadalom alulról jövő szerves
növekedése, az egyén és az intézmények öszekapcsolása, a szolidaritás országokon belüli
és nemzetközi érvényesítése. 4. VI. Pál pápa, a hatvanas évek közhangulatának megfelelő

en még derűlátóan ítélte meg a fejlődés lehetőségeit. Az újabb dokumentumok "a
növekedés korlátai" jegyében születtek s övnak minden "együgyű optimízmustöl" (SRS
27). Az ilyen véleményváltozások a kor függvényei. Ennél fontosabb az az alapállás, amit "a
korlátozott modcmitás társadalom-modelljcként" jellemezhetünk. Modem, amennyiben
a fejlődés szószölöja; korlátozott, amennyiben szociálpolitikát, a szegények tekintetbe
vételér, a kiegyensúlyozott fejlődést, a harmadik világ felemelését követeli.

A keresztény társadalomtan kopernikuszi fordulata

A n. Vatikáni zsinat a keresztény társadalmi tanításban is alapvető változást hozott. A
-tarsadalomtan egész rendszere: megalapozása, belső logikája, a társadalmi gyakorlathoz
való viszonya átalakult. Hivatkozási alapját, legitimációját a zsinatig a természetjog
képezte. Eszerint az örök emberi természet alapján le lehetne vezetni a társadalmi
együttélés normáit, persze éppúgy örök és feltétlen jelleggel. Ezt az értelmezést hosszabb
ideje sokan megkérdőjelezték.Ehhez járult az a kritika, hogy a spekulatív természetjogra
való hivatkozás nemcsak a tapasztalati tények ismeretét, hanem az Evangélium szellemét
és betújét is helyettesítette. Ma a társadalmi tanításnak két forrását lehet megkülönböztet
ni: a társadalomtudományok segítségével feltárt valóságot és az Evangéliumot. Az
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utóbbinak a konkrét körülményekre aIkalmazásából születík a társadalmi tanítas (LC 12).
A változással megszúnik az látszat, mintha a társadalmi tan az empirikus valóságból
közvetlenül következő, a világnézettől és értékdöntésektől független nonnarendszer
lenne. (Ez eredetileg is valótlan és ellentmondásos elmélet volt, amit a katolikus egyházon
kívül alig valaki vett komolyan. ) Új értelmezésében a társadalmi tanítás "a teológia,
mégpedig az erkölcstan területéhez tartozik" (SRS 41 ).

A természetjogot öröknek és megváltoztathatatlarinak tekintő alapállásb61 a társadalmi
tan is zárt rendszerként fogalmazódott meg. Ezt lehetett ugyan tovább finomítani, de így is
érzéketlen volt a történelmi és társadalmi helyzetekkel és adottságokkal szemben. II.
János pál határozottan szembefordul ezzel a szemlélettel. "Mivel ez a tanítás alapvetőena
cselekvésre irányul, tehát a történelem változó körülményeivel együtt fejlődik. .. Nem
zárt rendszer, hanem mindig nyitva áll a felmerülő új kérdések előtt" (LC 12).

Következtetésmódjában, logikájában a keresztény társadalomtan régebbi irányzata
deduktív: kijelenti, hogy mit tartalmaz a természetjog, és ebből vezeti le a konkrét
viszonyokra alkalmazott követelményeket. A zsinati és az azutáni társadalmi tanítas inkább
induktív, "alulról fölfelé" halad. Első lépése a társadalom megismerése. A valóság
kihívására a társadalmi tan az Evangéliummal válaszol. A válasz pedig egyszerre erkölcsi
útmutatás és felszólítás a cselekvésre.

Az "egyház társadalmi tanitásának" kifejezője és kihirdetője a zsinat előtt Róma, a pápa
volt. Amikor a zsinat állást foglalt a társadalom kérdéseiben, lazított a centralizmuson.
(II. János pál a zsinati dokumentumokat kifejezetten az egyház társadalmi tanitása
alkotóelemeinek tekinti. SRS 7.) A döntő lépést azonban VI. pál pápa tette meg, amikor
elutasította, hogy "mindenki számára érvényes útmutatást adjon és mindenütt érvényes
megoldásokat javasoljon. Ez az egyes keresztény közösségek dolga" (OA 4). Az egyház
társadalmi tanitását tehát részben a helyi egyházaknak kell, saját körülményeikhez
igazodva megfogalmazniuk! Ezután nem véletlen, hogy II. János pál utolsó társadalmi
enciklikájában visszatérően méltatja a felszabadítás teológiáját.

Elméleti alapállásával, érvelésmödjával és intézményhez kötódésével összhangban a
keresztény társadalmi tanítás első dokumentumai konzervatívak voltak, a társadalmi
ellentéteket könnyű szívvel "a természet rendjének", "öröknek", "megváltoztathatatlan
nak", sőt éppen "célszerűnek", a társadalmi egyenlőségért küzdő szocialistákat pedig
"álmodozóknak" nevezve (RN 14). Az utóbbi harminc év dokumentumai ugyanezeket az
ellentmondásokat erkölcstelennek, megváltoztathatónak, és megváltoztatandónak
tartják. A társadalmi tanitás kezdeményezővévált.

Megváltozott az egyedi szükséghelyzetek és az ezzel kapcsolatos erkölcsi normák
megítélése. Korábban "a jótékonyság kötelességére, az alamizsnálkodásra" hivatkoztak
(RN 19) - ám lényegében függetlenítve azt a tulajdonmegoszlás és a közjó kérdésétől.

Ma a társadalmi tanítás mindenekelőtt igazságosságot követel (PP 44, SRS 28). Az
igazságosság nem az egyenlőséget, a javak azonos elosztását, hanem az elemi emberi
szükségletek feltétlen kielégítését és a szegények felemelését jelenti (SRS 31, 42).

Végül, de fontosságában alighanem mindezeket az átalakulásokat megelőzve,megválto
zott a keresztény társadalmi tanitás absztrakciós szintje. Kitűnően szemlélteti ezt a "jó" és
a "rossz" eltérő jelentése a korábbi és az újabb dokumentumokban. A zsinat előtti tanítas,
az örök törvényűtermészetjogra való hivatkozása miatt a társadalom tényleges problémái
fölött "lebeg" és nem nyilvánvaló, mi köze a világ gondjaihoz. Bizonytalan marad, hogy
kihez szöl a tanítas, Különösképpen semmi sem mutat arra, hogyhús-vér embereket szólít
meg, azért, hogy magatartásukhoz útmutatást adjon. Megtartása nem kérhetőszámon. Egy
kritikus összehasonlításul olyan nemzetközi normákhoz hasonlítja őket, amelyek létez
nek, de senki sem veszi őket igazán komolyan. A tanitás konkrétabbá s egyúttal erkölcsileg
nyomatékosabbá válása két gondolatkörhöz kapcsolódik. A strukturális bún fogalma
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lényegében megoldotta a társadalmi intézmények és formák erkölcsi mínősítését,Azzal a
tétellelpedig, hogy a társadalom alkotója és célja az ember, a társadalmi tanítás kimondja a
személyes felelősséget a társadalom javáért. A két megközelítés együtt nem csupán
erkölcsi, hanem politikai hatású is. '

A strukturills btin és a személyes felel6sség

A strukturális bűn fogalmát a felszabadítás teológiája dolgozta ki, noha ezzel egyid6ben
más összefüggésben is felmerültek hasonló gondolatok A hagyományos szemleletben a
bűn szigorúaD egyéni kategória. A környezeti adottságok, egyebek között a társadalmi
viszonyok pedig lehetnek előnyösekvagyhátrányosak, hasznosak vagy károsak, söt jók
vagy rosszak, de az egyéni döntésnek legfeljebb kerettényezöí, nem pedig részei. Ez a
felfogás az európai individualizmus felvirágzása idején alakult ki. Különválasztja az embert
mint "nem társadalmi" személyt és az embert mint társadalmi lényt. Ez a kettéosztás
elméletileg jogtalan és a gyakorlattal sincs összhangban. A manipuláció, az "agymosás", az
"átnevelés" tapasztalatai szélesebb közönség számára is megmutatják a megoszthatatlanul
társadalmi ember társadalmiságábl eredő erkölcstani dilemmákat.

Piet Schoonenberg az eredeti bűnt olyan belső diszpozíciónak tekinti, ami mások
bűneiből s ennek következtében kegyelemközvetítő szerepük hiányosságaiból vagy
torzulásaiból ered. A család, a társadalmi környezet, a kor bűnei korlátozhatják az abba
beleszülető ember képesseget a jóra. A társadalmi környezet bűnei "a világ bűneivé"

sűrűsödnek Ez a szituáció pedig meghatározó szerepü a benne élők számára - saját
bűnökre késztet. Karl-Heinz Weger szerint a társadalmi környezet megelőzia személlyé
válást és ezen belül a szabadság elnyerését. Minden embert formál a társadalmi,
történelmi, strukturális kegyelemnélküliség - amivel szemben a kegyelem transzcen
dens eredetű. Werner Eichinger és Dorothee Sölle egyaránt a környező világból áradó
reménytelenséget, gonoszságot, az emberek hátrányos megkülönböztetését, az osztályel
nyomást, az Észak-Dél feszültséget bírálják Thdjuk, hogy ezek rosszak, de gyengék
vagyunktenni ellenük; ezért szötlanul elfogadjuk őket és ezzel magunkis a rossz részesei
leszünk "Abűn cinkosai vagyunk" - mondja Sölle (Das Recht ein anderer zu werden.
Neuwied 1971) a strukturális bűnről.

"A bűn történelmi és társadalmi tény" állítja Gustavo Gutiérrez (Theologie der
Befreiung. München-Mainz 1973). "Az elnyomó struktúrákban, az embemek ember
általi kizsákmányolásában, a népek, fajok és társadalmi osztályok leigázásában és a fölöttük
gyakorolt uralomban válik megfoghatóvá." Ez a strukturális bűn az egyéni bűnök terméke,
de nem szűníkmeg az egyéni megtéréssel. A struktúrákba rögzült bűnmegszüntetéséhez
a struktúrákat kell megváltoztatni, ez pedig politikai cselekedet.

"A bűn állapota", "a struktúrák bűne" a harmadik világ teológiájában és egyházi
dokumentumaiban megszokott fogalom. II. János pál is ismételten visszatér erre a
felfogásra. Apápa teológiájaperszonalista. Főkéntabűn struktúráinak a személyesbűnben
való eredetét és az egyénre való hatását hangsúlyozza. A strukturális bűn önálló
valóságának vagya társadalmi és politikai viszonyokban való megjelenésének elmélete
nála kevésbé kidolgozott, inkább csak töredékekben jelenik meg. A társadalmi és politikai
rendet és struktúrákat a pápa erkölcsi szempontból vizsgálja (SRS 38). MegáIlapítja, hogy
egyes struktúrákat Isten akaratával ellenkező cselekedetek hoznak létre (SRS 36,37), és
hogy e struktúrák további bűnökforrásai (SRS 36). Abűn struktúrái nemcsak általánosan
akadályozzák a fejlMést és a békét (SRS 49), hanem az emberben emelnek akadályt, azaz
korlátozzák szabadságát, a jóra való képességet (SRS 36). Ezért szólítja fel az egyház "az
embereket és a társadalmat, hogy szüntessék meg a bűn és az igazságtalanság állapotát,
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hogy ezzel megteremtsek az igazi szabadság feltételeit" (LC 60). ~ strukturális bűn

körülményei között nincs igazi szabadság! .
A társadalom előrehaladásáértvaló munkálkodás "mindenkinekkötelessége mindenkivel

szemben" (SRS 32). Azújabb társadalmitanítás ezt a követelményt többféleképpen kifejti:
hangsúlyozza a személyes felelősséget,és fontos erkölcsi értéknek nevezi az együvétartozás
tudatát és a szolidaritást (SRS 38). A konkrét pozitív példák között pedig még a helytelen
állami intézkedésekkel szembeni nyilvános tüntetéseket is említi (SRS 39).

A szolidaritáson túl más is indokolja a bűn struktúrái elleni erőfeszítéseket. A
társadalom szerkezeti adottságai befolyásolják, talán meg is határozzák az egyént. Ez a
keresztények számára annak belátására vezet, hogy a csupán lelki vagy belső megtérés
nem elegendő. "Annak érdekében, hogy ők maguk kegyelemben részesüljenek, küzde
niük kell azért, hogy a társadalmi struktúrák is gyökeresen megváltozzanak, megtérjenek,
azaz megújuljanak Isten kegyelme előtt" (Leonardo Boff:Erfahrung von Gnade. Düssel
dorf: 1978). A strukturális bűn ténye és a személyes érintettség a társadalmiés politikai
cselekvést a megtérés, az üdvösségre törekvés lényegi alkotóelemévé teszi. A gazdag
országok polgárai aktív egyéni hozzájárulásuk nélkül is haszonélvezői a "fejlődőnek"

nevezett országok kizsákmányolásának, az ottani nyomornak és bűnnek.A helyzet néma
tudomásulvétele bűnrészességlenne, tehát minden kereszténynek erkölcsi kötelessége a
magaszintjén, saját lehetőségei szerint tenni a kizsákmányolás ellen. Lehetséges, hogy ez a
"tett" erőtlennektűnik,és kimerül rendszeres jelképes tiltakoúsokban és adommyokban.
A tett hiánya ellenben a bűnös helyzet és az abban val6 résZVétel elfogadása lenne.
Hasonlóképpen minden jobbmódú ember, sőt mindenki, aki nem tart el több gyermeket,
akaratlanul haszonélvezőjeanagycsaládosokat hátrányba hoz6 adö- és szocWpolitilának.
A keresztény társadalmi tanítás felsz6lítása egyértelmű.Véget kell vetni e cinkossagnak.
Mivel pedig a bűnök struktúráit hordozö társadalomból kivonulni nem lehet. ezt a
kisemmizettekkel val6 szolidaritás is megtiltja, meg kell Wltoztatni magukat a struk
túrákat!

A keresztény társadalomtan visszhangja

Napjainkban a keresztény társadalmi tanítás szamos dokumentuma kelt nemzetközi
feltűnést,és késztet - mellette vagyellene - politikai akci6kra. A társadalomtan szb:éves
pályafutása ismeretében mégis azt kell kérdezni, hogy míért nem ismertebb. miért nem
hatékonyabb ez a tanítás? Válaszullegalább öt okot lehet megnevezni. 1. A társadalmi
tanítás nem ellentmondásmentes, Belső bizonytalansagai kritikusainak sok tmladási
felületet kínálnak. 2. A tanítás megalapozasa gyakorta elégtelen. A szaktudomárryok
ténymegállapitásaival és elméleteivelval6 ÖSSZhang sok esetben hianyzik. A tarsadalmi tan
csak a zsinat óta törekszik a társadalomtudományok módszeres felhasznalására és azöta
sem kielégitőmértékben. 3. A társadalmi tanítás nyelvezete kevéssé segíti elő az általános
elfogadhatóságot és a profán intellektuális és társadalmi környezetben történő feldel
goZást. Az alkalmazott vallási hivatkoúsok egyike-nWika (például a SZŰZ Marilúlak val6
felajánlás. a Mária-év stb. SRS49) még azt is nehezíti, hogy a társadalmi tan a katolikus
egyházon kívül befolyásra tegyen szert. 4. Nem hatékonyak a közvetités mechanizmusai. A
fejlett világ országaiban a papok és püspökök kevéssé ismerik, még kevésbé követik és
közvetitik a társadalmi tant. S. Végül a társadalmi tanítás hivatott művelői és egyetemi
oktat6i megosztottak. A kereszténységnek kevés egyéb olyan területe van, amely ilyen
közvetlenül érinti a társadalmi és politikai érdekeket. Nem csoda, ha ez a szakemberekegy
részét is befolyásolja. Jócskán vannak, akik nem tudták megtenni· a társadalmi tanítás
kopernikuszi fordulatát. A szakma megosztott. S a zsinat előtti szemléletet követők a
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legteljesebb meggyőződéssel(és nem csekély anyagi és politikai tamogatásra támaszkod
va) nevezik az utóbbi húsz év egyházi tanítását "neo-marxizmusnak".

Az újabb társadalmi tanítás kihívás a mai világrend és annak politikai és gazdasági
irányítói számára. Ugyancsak kihívás mindazok számára, akik pusztán múltbeli társadalmi
modellekben tudnak vagy akarnak gondolkodni. Mióta a társadalmi tan közvetlen
társadalmi-politikai követelményeket fogalmaz meg, nem tudja elkerülni, hogy hívei
mellett ne legyenek ellenfelei is.Ám más szóval ez azt jelenti, hogyközéleti tényezővévált.
Jelentősége mínd tartalmi, mind funkcionális sajátosságából következik. Tartalmi sajátos
sága az emberközpontúság és a profétikus szerep ... Az emberközpontúság a mindenne
mű "kényszerekkel" való szembefordulást jelenti, az azonosulást a saját érdekeit
érvényesíteni nem tudó rétegekkel. A profétikus alapállást reál-utópiának, az adott
társadalmi-politikaiviszonyokerkölcsi indíttatásúváltoztatási kísérletének is nevezhetjük.
A társadalmi tanítás a társadalom emberibbé - Isten tervének megfelelóbbé - tételére
törekszik, s ma már nemcsak elvont teóriákban, hanem a mindennapi gyakorlat
lehetőségeit is ViZSgálVa.

A társadalmi tanítás funkcionális sajátossága annakaz elvnek megvalósításából követke
zik, hogy az egyház az egység szentsége. Ez legalább kétféle törekvéshez vezet. A
társadalmi tanítás minden más jelenkori elméletnél erősebben és következetesebben
képviseli a világ egységét. Célkitűzése a szolidáris emberiség. Ez üres szólam lenne, ha
nem lenne ugyanakkor a nemzetközi igazságosság szöszölöja, Ez a másik törekvés a
szegények melletti tudatos döntésben válik egyértelművé.A keresztény társadalmi tan
tehát az emberiségnek mínd horizontális (azaz rendszereket, kultúrákat, országokat
átfogó), mind vertikális ( azaz az osztályszerkezetet áthidaló és az elnyomás struktúráinak
felszámolására törekvő) összefogására törekszik. Ennek a nagy ideálnak reálpolitíkai és
konkrét gazdasági aprópénzre váltásában a társadalmi tanítás sikeresebb sok más
kísérletnél.

"Még nem feleltünk meg kötelességünknek, ha bekötözzük azoknak a sebeit, akik
rablók kezébe kerültek A szegények melletti döntés arra kötelez, hogy felfedjük,
megváltoztassuk, ha lehet, megakadályozzuk a rablás struktúráit" - hirdeti Franz
Kamphaus limburgi püspök (epd-Entwicklungspolitik 1986). A társadalmi kérdések
szemmel tartása és az ellentmondások felszámolására való törekvés nemcsak az államok
nak, nem is csupán a politikai vezetőknek, hanem minden egyes polgárnak, "főként ha
keresztény, személyes" kötelessége (SRS 9). "Mindenkit sürgető kötelezettség, hogy a
többiek fejlődésén munkálkodjunk" - ki-ki saját képességei szerint (SRS 30). EZ a
társadalmi tanítás egyik fő mondanivalója. A másik pedig az, hogy "az értelemmel és
akarattal megáldott ember a haladásért éppúgy felelős, mint üdvösségéért" (PP 15).
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