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A "POPULORUM PROGRESSIO"
KÖRLEVÉL JELENTŐSÉGE

Most, március 26-án lesz egy éve, hogy VI. Pál pápa kibocsátotta Po
pulorum Progressio szavakkal kezdődő körlevelet, amelyhez fogható ér
deklődést mindezideig kevés egyházi megnyilatkozás vont magára. Vol
tak, akikegészéIben lelkesen helyeselték, voltak, akik részleteiben eluta
sítóan bírálták. arra azonban, hogy valami módon állást foglaljanak,
míndazok indíttatva érezték magukat, akik hivatásukból vagy feladat
körÜJkJből kifolyóan nem nézhetik közőmbősen a benne táegyalt kérdése
ket. Egymás után széltak hozzá, éspedig kedvezően, a nagy nemzetközi
azérvezetek irányítói, köztük U Thant, az ENSZ főtitkára, és Biany Ra
gan Sen, a FAO (az ENSZ élelmezés- és mezőgazdaságügyí szervezete) ve
zérigazgntója. Elismerésüket fejezték ki más keresztény egyházak vezetői,

időrendben elsőnek E. Carson Blake, az egyházak ökuménikus tanácsá
nak főtitkára. Tüzetes elemzés alá vették a körlevelet marxista oldalon,
annál is inkább, mert a nyugati liberális nagypolgárság egyes lapjai úgy
tüntették föl a körlevelet, mínt a katolíkus egyház szövetségí ajánlatát a
szocíalízmusnak, S magától értetődően széles hullámokat vert a körlevél
a fejlődő országckban, abban a "harmadik világban", amelynek érdeké
ben a pápa elsősorbankívánta egy olyan közvélemény kialakulását, amely
cselekvésre késztetheti az illetékeseket.

Immár elég idő telt el ahhoz, hogy a külőnböző vélemények és a köz
ben lefolyt viták ismeretében tárgyilagosan próbáljuk megítélni a körle
vél [elentőségét, előbb általánosságban, majd a mí itteni külön nézőpon

tUIliklból is.

"FejJődés a béke új neve"

Köztudomású, hogy a Populorum Progressio harcot hirdet az éhség,
a nyomorúság és ,a gazdasági ígazságtalanságok ellen. A pápa felhívja a
gazdag nemzeteket, hogy vállalják magukra egy olyan világ megterem
tésének költségeit, amelyben míndenkí emberileg teljes életet élhet: "A
gazdag országok fölöslegének a szegény országokat kell szolgiá1nia. Azt a
szabályt, amely valamikor a legközelebbiek javára szólt, ma a világon
szükséget szenvedők egésWre -kell alkalmazni, Egyébként is a gazdagok
látják ennek elsősorban hasznát. Huzamos fösvénységü:k ugyanis csak
Isten ítéletét és a szegények haragját vonhatja reájuk, aminek belátha
tatlanok a következményei." A pápa javasolja, hogy létesítsenek nemzet
közi pénzalapot, éspedig azokból a megtakarításokból. amelyeket a fegy
verkezésre fordított kiadások csökkentése révén érnének el. Ebből az
alapból kellene pénzelní azt a világprogramot, amelynek célja a nyomor
gók megsegítése és a nyomorúság felszámolása. "Amikor annyi nép éhe
zik, amikor annyi családi otthon nyomorban sinylődik, amikor annyi em
ber marad tudatlanságba merülten, amikor annyi iskolát, kórházat és
elnevezésére méltó lakást kefl építeni, akkor tűrhetetlen botrány minden
közösségí vagy egyéni tékozlás, mínden olyan költekezés, amely nemzeti
vagy személyi fitogtatásból történik, s az egész kimerítő fegyverkezési
verseny. Kötelességünk, hogy felemeljük ellene szavunkat." "ütött a cse
lekvés órája - jelenti ki a pápa. - Annyi ártatlan gyermek életben ma-
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radása, annyi szerencsétlen családnak emberi körűlmények közé jutta
tása, a világ békéje, a civilizáció jövője forog kockán, Minden embernek
és minden népnek vállalnia kell felelösségét."

A pápa párbeszédre ösztönöz a gazdag és la szegény nemzetek között,
hogy együttesen határozzák meg a szükséges teendőket.'Azoknak, akik
támogatásban részesülnek, biztosírtékot kellene adriíok, hogy minden se
gítséget hatásosan használnak fel, mert "nem arról van szó, hogy az élős

dieket vagy a resteket részesítsék kedvezésben." Hangsúlyosan kiemeli
a pápa: "Akik segítséget kapnak, megkövetelhetik, hogy ne avatkozzanak
be politikai életükbe s ne zavarják meg társadalmi szervezetüket, Mint
SZUV&én államoknak, az ő dolguk, hogy intézzék ügyeiket, meghatároz
zák politikajukat és szabadon tájékozódjanak a választásuk szerinti tár
sadalmi rend felé." A szabad árucsere szabálya nem irányíthatja már
egymagában a nemzetközi kapcsolatokat, Hozzá kell azt igazítani a szociá
lis igazságosság követelményeíhez, mert enélkül "a szabad verseny arra
a gazdasági díktatúrára vezet", amely "a pénz nemzetközi imperialízmu
sának" szűlője. A nacionalizmus, amely "igazi javukkal ellentétben el
szigeteli a népeket", és a faji gyűlölség szintén akadályai az igazságo
sabb és az egyetemes szelídardtás alapján jobban szervezett világ kiala
kitásának. A pápa azonban bízik abban, hogy az együttműködés mélyeb
ben átérzett szüksége és az összetartozás iránti élesebb érzék végül is fö
lébe kerekedik a megnemértéseknek és az önzéseknek.

"Fejlődés ra béke új neve" - rögzíti a pápa. Mint a legfontosabb kö
vetkeztetést szűri le ezt azokból a fejtegetéseiiből, amelyeket két fő részre
tagol. Egyiknek "Az ember integrális fejlődéséért", a másiknak "Az em
beriség szolídáris fejlődése felé" a címej.Harcra kelm a nyomorúság el
len és küzdení az igazságtalanság ellen annyi, mint a jóléttel előmozdí

tani az összesség emberi és szellemi haladását, ezzel tehát az emberiség
közös javát. A béke nem csökkenthető an-a, hogy nincsen háború, rnert
az ilyen állapot az erők mindig ingatag egyensúlyának gyümölcse. A béke
nap-nap után épül, egy olyan Isten-akarta rend munkálásában, amely
tökéletesebb igazságosságot teremt az emberek között," Vílágméretú Illem
zetkőzi együttműködés szükséges ehhez, ennek eredményes menete vi
szont előkészítő, összehangoló és irányító intézményeket tételez föl. Em
lékeztet a pápa az Egyesült Nemzetek képviselői előtt 1965,.ben mondott
beszédére, Ebben azt kívánta, hogy mind nagyobbra nőjön azoknak az
intézményeknek tekintélye, amelyek vállalták a fejlődést felkaroló együtt
működést, s kifejezte azt a reményét, hogy előbb-utóbb fokomtosan létre
jön az a "világt,eikintély", amely hatásosan tud ín1:ézkedni jogi és poilitikai
síkon. "Némelyek bizonyára utópisztikusnak ítélik 'az ilyen reményeket
- mondja mcstaní körlevélében a pápa -, de lehetséges, hogy éppen az
ő realizmusuk fogyatékos, mert nem vették észre annak a világnak dí
namJizmusát,amely testvériesebben akar élni."

A körlevél felhívással zárul, amelyben a pápa előbb a katolikusok
hoz, utána a keresztényekhezés az ístenhívőkhöz, majd pedig az összes
jóakaratú emberekhez fordul: legyenek "egy új világ' építői".

A cím is fordulat

Ami a körlevélben első olvasásra feltűnt: a fogalmazások modern stí
lusa. "Az enciklika el akarja 'é1'ni az utca emberét, - írta már megjele
nésekor a Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Elejtve a kuriáJ:i,s nyelv
terjengős redőzetét, rövid mondatokat használ, De ez még IlJ€IIl1 mánden.
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Dráma! hangsúlyokat helyez el és vádakat emel. Nem ázt célozza, hogy
megnyugtassa, hanem hogy mozgásba hozza a szellemeket." Újdonság
ként hatott az is, hogy a körlevél eredeti szövege nem a latin, hanem a
francia, továbbá hogy a pápa nemcsak a Szentírást, az egyházatyákat, a
pápáikat és a legutóbbi zsinat okmányait, hanem kortárs-szérzők műveít

is idézi.
Némi bizonytalanság mutatkozott a "p:mgressio" szó helyes fordítása

körül. Az eredeti francia kifejezés, amelyet a körlevél hivatalos francia
kiadása is megtartott, a "développement", ami valóban "fejlődést" jelent.
A latín szó azonban nyilvánvalóan többet tartalmaz ennél. Nell-Breuning
szerínt li "felleme1kedélS" adná vissza igazi értelmét. Nem kétséges azon
ban, fordítható a körlevél címe a "népek haladásának" is, s ebben az
esetben - míne többen figyelmeztettek rá - már a címe egymagában
is roppant fordulatot tükröz, mert hiszen a pápák IX. Piustól kezdve kö
zel egy századon át korunk legsúlyosabb tévedéseként ítélték el azt a fel
tevést, hogy Róma püspöke valaha is egyetérthetne vagy kíbékülhetne a
haladéssal. Ezt szögezte re az 1864-<ben kiadott Syllabus is. Wöllner Fe
renc a Rómában kiadott magyar nyelvű enciklika-fordításához írt beve
zető tanulmányában szintén úgy méltatja VI. Pál pápát, mínt aki "zász
lóként az egyházi szóelemzés regtsztráíó készülékeiben oly sokáig sokkat
kiváltó .haladás' szót tűzi kör1evelének elejére, s merész javaslataival vál
lalja azokat a kookázatokat, amíket a szekatlan lépés elkerűlhetetíenül

magában hordoz".
S valóban ",szoka1ilJan lépésnek" kell tekintenünk, hogy VI. Pál olyan

természetű konkrét javaslarbOikra is indíttatva éreztie magát, amelyek egy
hangú megítélés szerínt kívül esnek a pápai Illetékességen. Kilépve a tár
sadalomkrítíka és az erkölcsi kívánalmak területéről, olyan politikai és
gazdasági kérdésekhez nyúlt, amelyeknek megoldása a politikai és gaz
dasági felelősséget viselök feladata. S ha már koekázatról is emlí
tés ,történt, ez a későbbiek során főleg albban jelentkezett, hogy ez
írányú javaslatait a szakemberek zöme - legalábbis egyelőre - keresz
tűlvíhetetlennek minősítette. AH ez míndenekelőtt a fejlesztési világaiap
tervére, amelyet a pápa már a Bombayiban rendezett eucharisztikus világ
kongresszuson felvetett.

Vágyálom, "reáluwpia", szemléltetés?

Csupán katolikus részről elhangzott észrevételekre szorítkozva, az
Orbis Catholicus erre a megádlapításra jutott: "Mindannyian örülnénk.
ha ez a javaslat, amelyet már akkor:iban vágyálomnak mondtak, reálutó
piának bizonyulna, amelyet a politikai okosság kényszerít ki, s ugyan
így örülnénik annak is, ha létrejöhetne az a hatásos politikai vílágte
kintély, emely gondoskodra tud a béke fenntartásáról és szilárd egyen
súlyba tudja hoznia népek köztí együttműködést,de míkor gondolhatunk
komolyan erre?" "Term~ hogy csak javára várnék az emberiség
nek, ha a fejlesztési verseny lépne a íegyverkezésí verseny helyébe 
mondja L. Kaufmann, az Orientierung ciikkírója -, de akkor tis nyitott
kérdés, hogy míként Iehetne polítfkamentessé tenni a fejJ.esziesi világ
alapot, A valósághoz sokkal közelebb vinne az a kívánság, hogy a gaz
dasági kapcsolatokat nemzetközi egyezmények útján fűzzék egyre szoro
sabbá, IS legyenek fígyelemmel ra gyengébb tagok érdekeire."

Altalában nem 'sok sikert jósoltak a kapitalista országokban azoknak
a konkrét elgondolásoknak sem, amelyekkel a pápa a rejlett ipari népek
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és a fejlőcí5 vagy tá ,gyármati sorból imént kikerüli népek közt tapasztai
ható egyenlőtlenségeket vélte kiküszöbölhetőnek. Colin Clark is például,
jóllehet az ő The conditions of economic progress ('lA gazdasági haladás
feltételei") cimű könyvére, amely világszerte standard-műnekszámít, ma
ga az enciklika is hivatkozik, jobbára ellenük mond, A körlevél szeránt 
írja Clark - a szegényebb országok gazdasági nyomorúsága sokban ab
ból ered, hogy rendszerint csak mezőgazdasági termékeket tudnak ki
vinni, amelyeknek ára erős ingadozásoknak van alávetve s általában süly
lyedő irányzatot mutat azértüik behozott ipari termékek árához viszo
nyítva. Ez azállítás nagyon igaz. Az enciklika azonban azt javasolja, hogy
az egész világra érvényes magasabb "normáikat" fogadjanak el a mező

gazdasági árakra, márpedig ha ezt keresztülvínnék, annak közvetlen kö
vetkezménye lenne a fannereik új arisztokráciájának kialakulása, amely
garantá~t piacon mozogna. Amellett azonban a világviszonylatban garan
tált árak szükségszerűena termelés csökkentését hoznák magukkal. Meg
kerülhetetlen gazdasági törvényszerűségez, ami azután konfliktusok for
májában hatna ki a nemzetek viszonyára is. Bizonyos, hogy a szegény
országokban a mezőgazdák sürgősen segítségre szorulnak, ezt azonban
nem nyújtaná nekik az a "jáI'lhJatatlan javaslat", hogy míndenütt emeljék

, a világpiaci árakad. Egyetlen mód itt az ilyen országok kivitelének elő

nyös kezelése. Arra kellene törekedni, hogy a javasolt világalapot a sze
gény országok kivitelének támogatására használják fel mind mezőgazda

sági, mind ipari vonalon. A gazdagabb országok nyílván felvennék ezt .a
kivitelt, ugyanakkor a szegény országoknak meg kellene egyezniök, hogy
barátságosan kezelik egymás kereskedelmét. nem úgy, mint jelenleg. Min
denképpen tisztálban kell lennünk azzal is - hangoztatja Clark -, hogy
soha sem lesz könnyü az embereket mozgósítaní arra, hogy gyakorlati
eszközökkel menjenek a szegényebb országok: segítségére. Jellemzőnek

mondja erre a párizsi La Croix cikkét, amely csaknem egyidőben jelent
meg az enciklikával, s amely szerint négy francia püspök biztosította a
szőlőtermelőket annak a fellépésüknek erkölcsi támogatásáról, amely a
szegény országokból jövő borbehozatal ellen irányul. S nyilván hasonló
álláspontra helyezkednének az angol egyházak is - fejezi be Clark 
rninden olyan javaslattal szemben, amely szabaddá kívánna tenni az ázsiai
textiltermékek bevitelét.

SzociáUs igazságosság a legfőbb norma!

Az Ilyen szakszerű kritikákkal 'szemben míndenesetre helyesen álla
pítja meg Nell-Breuning, hogy tévesen fo:gná fel az enciklikát az, aki ab
ból valami receptet olvasna ki a fejlesztési teendőkre. "Ha itt vagy ott
konkrétumokba is megy, ezt is csak szemléltetésnek kell tekintenünk, nem
pedig mintának arra, hogy máként járjunk el." Ugyanígy Manfred Plate
is fígyelmeztet: nem "előírások" ezek, hanem "Vlallási elkötelezésből eredő

jaVlaJslatok",amely'eiket szabadon vitathatunk. Gabriel Ardant ezerint sem
maguk a konkrét javaslatok a fontosak, amelyeket mint közgazdász ő is
fenntartásokkal fogad, IS amelyek alighanem csupán irodalmi dokumen
tumok maradnak, De igenis fontosaik a motívumként mögöttüik álló po
zitív elemek, éspedig: az állásfoglalás egy demográfiai, azaz népesedési
politika mellett, a rámutatás arra, hogy a jelenlegi anarchia rnegszün
tetése okából meg kell szervezná a nemzetközi píacokat, végül a határo
zott és világos megállapítása annak, hogy mélyreható társadalmi refor
mokra vanszükség.
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S "TQ16ban, mínél behatóbban vizsgáljuk a körlevelet, annál egyértél
mübben domborodik ki annak voltaképpeni mondanivalója, az neveze
tesen,' hogy fejlődés, haladás és béke ebben a rohamosan egységesülő vt
lág/ban Csak akkor következhet be, ha mind az egY1e1S népeiken belül, mínd
a nemzetközi viszonylatokban Legfőbb normává. emelik a szociális igaz
ságosság érvényesülését. ELsőrendű követelménye ennek, hogy földünlk
mínden lakója hozzájusson a szükségesekhez, vagyis a "fizikai létmini
mumhoz", utána pedig az "emberhez méltó" élet felitétel,ei.nez is. Utóbbi
természetesen viszonylagos fogalom, ám amilyen mértékben a fejlődő

népeik megismerik mindazt, amiben a haladott népek előttük járnak, a:b
ban a mértékben változik számukra is a mérce, s előbb-utóbb ember
voltuk !tűrhetetlen aláminősűbésének fogják tekinteni, ha nem osztozhat
nak abban, ami azok körében értélc "Minden ernber és az ÖSS'Z!e1S embe
rek" - ez az a formula, amelyet L.-J. Lebtet. az enciklika kidolgozásában
a pápa legfőbb munkatársa, és barátja, F. Perroux professzor sarkigaz
ságként hangoztatott, s amelyet VI. Pál magáévá tett. Ertelmét a formu
lának M. D. Chenu ekként magyarázza: "Nem lehetséges igazán töreked
nem a magam személyí tökéletességére, ha az összes embereknek nincs
meg 'a lehetőségük arra, hogy biológiai, psaíchológtai, kulturálís és mo
rális tekintetben emberré váljanak, gyakorolva felelősségüket, bírtokolva
szabadságukat, tanúsítva szeretetüket."

Hogy a világ efelé az eszmény felé haladhasson, a pápa szerint elen
gedhetetlen, hogy legmagasabb fokon a közhatalom határozza meg a kí
vánaltos célokat és a megvalósulásukhoz szükséges eszközöket. Programole
kellenek tehát, 'amelyekkel az állam kiegészítá az egyének és a kisebb
alakulatok rtevélkenységét. SOkkal élesebben, mint az eddigi pápai ok
mányok, a körlevél ellene fordul annak az elképzelésnek. hogy egyedül
a magánkezdeményezés és a szabad verseny biztosíthatja a fejlődést. El
utasítja a pápa azokat !a tételeket, hogy a nyereséget, a profitot kell a
gazdasági haladás lényegi indítékának tekinteni, hogy a szabad verseny
a gazdaság legfőbb törvénye és hogy a termelőeszközökre vonatkozó ma
gánJtul,ajdon föltétlen, "abszolút" jog, korlátok és megfelelő szociális kö
telezettségek nélkül. A szabad verseny - állapítja meg a pápa - olyan
feleik között, akik "nem nagyon különböznekgazdagségban", [ótékonyan
hat ki a gazdasági életre, mert újításokra és erőfeszítésekre ösztönöz, nem
áll azonbarn ez a nagyon szegény kőzösségekkel való kereskedésre, mert
azok az árak, amelyek szabad egyezkedés folytán alakulnak ki a felek
között, csak akkor lehetnek igazságosak, ha egyik fél sem húz előnyöket

a málsiknaik gy;oogeségéből vagy tudatlanságából.

Van-e még liberális kapitalizmus?

A fejliett kapitalista országokban heves tiltakozásokat váltott ki - ka
tolikus oldalon is - az a kemény bírálat, amelyet a körlevél a Iiberaliz
rnus, illetve a liberális kapitalizmus fölött gyakorol. Nell-Breuning szerint
"az a körülmény, hogy a körlevél, legalábbis első pillanatra, nem árulita
el a kívánatos válágosséggal, hogy mi ellen irányul és kiknek szól bírá
lata, kétségkívül nagyon ártott átütő erejének". Pedig okkal feltehető
- folytatja Nell-Breuning -, hogy a krítika nem a magasan fejlett ka
pitalista országokra vonatkozik, hiszen mint utalás is történik rá a kör
levélben, ezek ,,'8,Zon fáradoznak, hogy alkalmas intézkedésekkel a maguk
gazdaságán belül helyreállűtsék az egyensúlyt". A pápa inkább csak arra
szólítja fel őket, hogy !a fejlődő népekkel való érintkezésben ne iessenek
vissza a végi hibékba.
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:mrdekes, hogy ennek ellenére sokan, köztük Otto Schulmeister is,
[ogosnak mondja azt a kérdést, "v:ajon a pápa és francia tanácsadóieléggé
tudomásul vették-e, hogya mai kapitalizmus, a mai piacgazdaság és a
vállalkozások mai típusa nem ugyanaz, mint 100 évvel ezelőtt"? Bizonyos
- fűzi hozzá Schulmeíster -, hogy a pápai okmány ebben a pontban is
fölöttébb vitatható. "Hatásos egyoldalúságokat" ró a protestáns Christ
und WeZt is a pápa terhére, s mögöttük színtén francia - seerínte az ame
rikaí kapitalizmus ellen irányuló - sugalrnazást vél felfedezni. Ugyan
így 'az olasz [obboldeh sajtó is "a francia baloldali katolicizmus arzenál
jából" való szólamok krítíkátlan átvételét emlegeti. A tőkés országOlk
mérsékeltebb Iapjai azonban általában megelégedtek annak hangoetatá
sával, hogy a Iíberális kapitalizmus íkritikája a körlevél némely helyén
a XIX. század vitáit eleveníti fel, jóllehet az a kapitalizmus, amelyet a
körlevél szem előtt tart, régóta halott, ugyanakkor viszont megfeledke
zik a körlevél arról, hogy a szocíalísta országokban éppen most fo~tak

hozzá, hogy az egyéni érdekeitségnek és a magánikezdeményezésnek,
mínt a termelékenység ösztönzöjének, nagyobb teret engedjenek. A ma
gyar marxista Tarján Imre is, akinek tanulmányáról még szólni fogunk,
ekként vélekedik: "A körlevélben csak a liberális kapitalizmus elítélé
sé ről esik szó, ami kissé elkésettnek tűnik, ha arra gondolunk, hogy a
.laissez faíre' elméletét a monopolkapítalízmus [elentékenyen megha
ladta."

Mindenesetre csodálkoznunk lehet azon, hogy a legtöbb bíráló el
siklott két cáfclhatatían tény fölött. Az egyik, hogy ez a "túlhaladott"
kapitalizmus még míndíg érvényesül - a körlevél által kárhorztatoflt
"neokolonializmus" formájában is - a különböző nemzetek kapcsolatai
ban. Egy-egy áílamon, vagy államcsoporton belül törvények va'gy meg
állapodások fékemetik ugyan az abszolút gazdasági Iíberalízmust, de
nemzetközi téren sok tekintetben az a helyzet, hogy a szabad verseny
nek nincsenek Ikodátati.. Ennek következménye, hogy - mínt laz, encik
lika rámutat - "a szegény népek mindig is szegények maradnak, a gaz
dagok viszont még gazdagabbak lesznek". A másik tény az, hogy a vi
lág sok részében, s éppen azokban a részekben, 'amelyek számára a pápa
a fejlett népek segítségét kéri, a gazdasági és szocíálís problémák még
azon a módon mutatkoznak, ahogyan mífelénk az elmúlt században, A
körlevél Nyugaton kifogásolt megállapításai tehát ebben az irán~~ban

nagyon is időszerűek. Szembeszökően áll ez Latín-Ameríkára. Tudjuk,
hogy Lebret eszméí kerülő úton, Chilén és Brazílián át jutottak Rómába.
S nem ok nélkül vont be a pápa két olyan főpásztort a körlevél kidol
gozásába, mint a brazil Helder Camara és a chilei Larrain. Kézenfekvő

külőnben, hogy amíkor VI. Pál a közjó követelményének nyilvánítja a
rosszul használt vagy la fejlődést gátló nagybirtokok kísajátítását, vagy
amikor erkölcsileg is jogosultnak mondja annak megskadádyozását, hogy
azállampolgá:I"OIk külföldre menekítsék tőkéíket, elsősorban Latin-Ame
ríkára gondolt, ami persze nem jelenti, hogy ne vonartlkoznánalk szavai
Azsíára és Afriikár~a is. Elvégre köztudomású, hogy e kontinenseik: nem
egy országában oaz uralkodó osztályok - Latín-Amerikában ún. "egy
házhű" katolíkus c-étegefkkel együtt - a maguk fényűzéséhez képaclt
égbekiáltó nyomorban tartják a parasztokat és a munkásokat, hogy akik
fejlesztésre hivatottak, vészben e1siklkasztják a fejlesztésre szánJt pénze
ket és segélyeik:et, s hogy a nagy vagyonek urai határon túlra síbolják
azország1ban Ikell.etikezett és a haladáshoz míndenképpen szükséges tő

kéiket.
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Bzilletésszabályozá.s, népestldéspolitika

A körlevél címzettjei. természetesen azok, akiknek a fejlődést elő

kell. segíteniök, támogatást nyújtaníok hozzá, másrészt a fejlesztési se
gély mostaní vagy lehetséges élvezői. Míndkét vonatkozásban elsősorban

államokról. illetve azok kormányairól van szó, Öket sürgeti a pápa, hogy
előbb külőn-külön dolgozzák kli elgondolésaíkat, majd pedig Iközösen
egyeztessék azokat, mert a fejlesztési segély csak akkor éri el célját, ha
program alapján nyújtják és használják föl.

Az egyéneIkitől lényegében csak azt kívánja a pápa, hogy jó szívvel
fizeesék az adókat, amelyeket az állam azért szed, hogy a fejl'8sztési se
gélyprogiramot pénzélhesse és a fejlődő orszégokból behozott javakért
kielégítő árat fiZle1lh€SlSen. Azt is kéri továbbá a pápa, hogy a fejlődő or
szágokban tevékenykedő vállalkozók vagy vállalatok képviselői ne vi
selkedjenek ott kevésbé tisztességesen, mint a saját országukban, vagy
ahogyan ott elvárják tőlük. A fejlett népek tanúsítsanak vendégszerető

magatartást a fejlődő országokból hozzájuk érkező tanulók és rnunkások
irányában. A fejlett országok fi,ataljait arra is ~éri a pápa, hogy mint
tanácsadók, tanítók, előmunkások vagy szakmunkasok helyszínen nyújt
sanak segítséget a fejlődő területeknek.

Az, hogya pápa nem csupán Latín-Amerikát tartotta szem előtt, ki
tűniJk a kÖT'levélből lis. Ű maga hivatkozik arra, hogy mindazok a SZi€

méJ.yes élményei is fellépésre késztették, amelyéket indiai Iátogatása so
rán, s. még előbb - még érsek korában tett - amerfkaí és délamerikai
utamsai közben szerzett,

Feltehetően Indiában érzékelte a pápa legközvetlenebbül, hogy "a
népesség meggyorsult növekedése nagyon gyakran további. nehézségek
kel tetézi a fejlődés problémáit: a népesség tömege gyorsabban növek
szik, mint az eltartásához rendelkezésre álló eszközök, s így láthatólag
zsákutcába jutunk". (Arndt "eszközöknek" fordítottunk, a latin szöveg
ben "opes in promptu", Clark szerint modem gazdasági kifejezéssel élve:
"a rendelkezésre álló reális nemzeti jővedelem'") "Az államnak - je
lenti ki a továbbiakban a pápa - illetékessége határain belül kétségkí
vül megvan az a joga, hogy itt célszerű felvilágosítás és alkalmas inltéz
kedések útján beavatkozzék, feltéve, hogy utóbbiak összhangban van
nak: az erkölcsi törvénnyel és tiszteletben tartják a házastársak jogos sza
badságát. Végső soron a szülőlk dolga, hogy a helyzet teljes Ismeretében
gyermekeik száma felől döntsenek." A szülőknek viszont "követniök keH
Isten hirbe1esen értelmezett törvényeváltel tájékoztatott és az Istenben
való bizalomtól megerősített lellkiiismeretük szavát".

A körlevélnek ez a szakasza semmivel sem megy tovább a már ad
dig ismert pápati. megnyilatkozásoknál, de amit előad, annyira szabatos
és világos, hogy mínd általánosabb nézet szerínt teljesen elegendő a lel
kipásztorlkodás számára,

Vallási háttér

Nem meglepő, hogy egy olyan világban, amelyet a születésszabá
Iyozás, a jólét biztosírésa és a béke ügye annyira foglaJiko7Jtat,a közvé
lernény inkább azokra a részekre reagált, amelyek szorosan ezekhez a
kérdésekhez kapcsolódnak. S bizonyos, hogy a pápa is elsősorban eze
ket a problémaket kívánta előtérbe áHít'ani, amikor a tettekben is meg-
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nyilvánuló nemzetközi szodídaeitás kénYiszet'l1ségére hívja fel a figyelmet.
Ebből folyik az, hogy enciklikája kevésbé teológia és tanítás, min.t vész
kiáltás, elmélkedésre és -cselekvésre ösztönzés, ALapjában azonban val
lási okmány is, amely a fejlesztés és fejlődés legmagasabb céljának a
"teljes humanizmus" előmozdítását vallja, azét a humanízmusét, amely
nem zárkózfk önmagába, hanem "nyriltva áll 'az Abszolútum felé, hálá
san a hívatásért, amely az emberi élet helyes felfogását adja". A fejlődő

népeket óvja a pápa a gazdag népek részéről kísértő materializmustól.
"A fejlődés útján járó népeknek tudníok kell különbséget tenni: bírál
ják meg és küszöböljék ki azokat a hamis javaikat, amelyeik az emberi
eszmény süllyedésére vezetnének, s vegyék át az egészséges és jótékony
értékeket, hogy azokat az ő él'ltékeiikkelegyütt a maguk sajátosságai sze
rint fejlesszék tovább." Az egyháznak, amely tapasztalt az embereket
érintő dolgokban, egyetlen törekvése - idézi a pápa a Gaudium et Spes
konstítúcíöból -, "hogy a vígasztaló Lélek vezérletével folytassa magá
nak Krisztusnak művét, aki azért jörtt a világra, hogy tanuságot tegyen
az igazságról, hogy üdvözítsen. nem pedig hogy kárhoztasson, hogy
szolgáljon, nem pedig hogy neki szolgáljanak".

Ettől 'azalapál1ástól eltekintve azonban a körlevél nem mond sem
mit arról, hogy az egyház, mint ilyen, igehirdetésével és kegyelmi esz
közeivel miként járulhat hozzá a haladáshoz. Még a mísszíonáríusok te
vékénységéről is csak visszapillantóan esik szó. A pápa dicsérőerr em
líti meg szociális-ikaritartív és kulturálís munkájukat, tul:ajdoniképpeni
tevékenységükre azonban csak azzal a félresiklássál kapcsolatban tér ki,
hogy .ziémelyek közülük szülőhazájuk gondolkodás- és életmódját is hoz
zákevecték a hiteles evangéliumi üzenet hírdetéséhez".

Politikai és doktrinális változások

Clark röviddel a Populorum Progressio megjelenése után 'annak a
nézetének adott kifejezést, hogy em az enciikliikát a most következő Idők

ben alighanem többször fogják idézni, mínt a Mater et Magistm kör
levelet, amelyet - úgymond - "jóval felülmúl tőmőrségben. világos
ságban, eleganciában és tartalomban". Az azóta elmúlt év folyamán va
lóban nem volt társadalmi kérdésekkel fo:gla1k'Üzá kongresszus, ahol a
Populorum Progressio szóba ne kerüll volna. A különböző észrevétele
ket mérlegelve két okból kell rendkívül jelentősnek tartanunk erz:t a kör
levelet. Egyik a polítikai, másik a dolktrináJJis hordereje.

Az előbbínél, úgy vélem, a negatívum a fontos, az, amiről a pápa
hallgat. Nem beszél nevezetesen sem arról, hogy a fejlett ipari országok
ezidőszerint még két, egymással többé-kevésbé elíenséges hatalmi tőrnbre

oszlanak, sem pedig arról a szerepről, amelyet jelenleg éppen a fejlesz
tési segélyek visznek ,a "harmad:irk világ" ideológiai befolyásoláséra vagy
megnyerésére irányuló törekvésekben. Tartózkodik a pápa attól is, hogy
a régebbi szociálís enciklíkák hangnemében és nyíltságával elítélje a szo
eialízmust vagy la kommunizmust - ezek ra kifejezéseik elő sem fordul
nak benne. Igaz, hogy a 39. szakaszban kijelenti a pápa, hogya keresz
tények "nem fogadhatnak el olyan tanrendszert, amelynek ateista és ma
terialista filozófia az előfeltétele", ami nyilvánvaló is, ez azonban ko
rántsem hozza még szükségszerűenmagával az ilyen tanrendszerre épülő

konkrét társadalmi rend elutasítását is, föltéve, hogy utóbbi a közjót
keresi és nem sérti tagjainak világnézeti szabadságát, Más szöveg:részeJk,
amelyeket egyes nyugati. magyarázók a szocíaíísta rendszerre véltek al-
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kalmazhatní, korántsem egyértelműek. S ezt annál nyomatékosabban alá
kell húznunk, mert kétségtelen, hogy VI. Pál csakis a segítségre szoruló
országok szempontjéból tárgyalja a problémákat, innen nézve pedig a
világ csupálll két részre oszlik: gazdag és szegény országokra. Joggal
emeli ki Kaufmann, hogy e körlevél mindennél jobban bizonyítja: a "hi
degháború" maradványai Kelet és Nyugat között jelentéktelenné zsugo
rodtaik a pápa előtt, szemben azzal a szakadékkal. amely az északi fél
gömb gazdagjai és a délli. félgömb nincstelened között tátong, s a pápa
ebben az utóbbi és rohamosan növekvő ellerrtétben látja a tulajdonkép
pení veszélyét egy harmadik, s ezúttal nukleáris világháborúnek.

Míg a körlevélnek minket közvetlenűl érintő politikai [elentőségét

főleg ilyen negaeívumokban láthatjuk, addig a doktrinális jelentőségét.

messzemenően pozitívumok adják meg. Katolíkus részről ismételten el
hangrottak ugyan Nyugaton olyan állítások, hogy ami a körlevélben for
radalmlan új, sokkal inkább a nyelv és a hang, mint a tartalom. Ezzel
szemben bizvást megállapíthatjuk, hogy mind a magántulajdon felfogá
sában, mind a gazdaságí-társadalmá kérdésekben a körlevél olyan állás
foglaJ.ásoikat tartalmaz, amelyek észrevehetően csökkentik az ellentéte
ket a hivatalos egyházi tanítás és a szecialista rendszert irányító szocio
lógiai tézisek között.

Vissza a klasszikus szociális tanhoz

Lényeges eltérés az ÖSISZeS megelőző pápai körlevelektől az a nyoma
ték, amellyel VI. Pál kiemeli a föld javainak eredetileg míndenkí szá
mára szóló rendeltetését. "Ha la föld azért van, hogy míndenkinek bizto
sítsa megélhetése lehetőségét és mindenkit ellássori haladása eszközeivel,
akkor minden emberinek megvan a joga, hogy megtalálja rajta, ami neki
szükséges. Mínden egyéb jog kivétel nélkül ennek van alárendelve, még
a tulajdon és a szabad kereskedelem joga is: nem szabad tehát, hogy
meggátolják, hanem ellenkezően megkönnyíteni tartoznak annak meg
valósulását; súlyos és halaszthatatlan társadalmi kötelesség visszaszorí
tani ezeket eredeti rendeltetésükre," S nem habozik a pápa 'kij'e1en,teni:
"A magántulajdon senki számára sem föltétlen és abszolút jog ... Ha pe
dik összeütközés támadna a szerzett magánjogok és a közösség alapvető

szük:séglerteli. között, aikkor a közhatalom feladata, hogy az egyének és
csoportok tevékeny kőzreműködésével megoldást keressen." Ilyen meg
oldási m6d a kisajátítás is. Kifejezetten elutasítja a pápa azt a szemléle
tet is, amely "ikoI'1átoik és megfelelő társadalmi kötelezettségek nélküli
abszolút jognalk tekintené a termelőeszközökre vonatkozó magáritu
1ajdont".

Erdemes itt emlékeztetni arra, hogy azok a katolikus teológusok és
társadalombölcselők, akik kidolgozták azt a "hagyományosnak" mondott,
de osak a múlt században keletkezett szociális tant, amelyet az egyház
a Rerum Novarum óta hirdetett, mennyíre egyoldalúan sarldtottáik ki
Aquinói SzentTamás tanítását és módosították ekként a tulajdonjognak
valóban "hagyományos", mert már az egyházatyák által képviselt kato
likus felfogását. Ök ,tették meg elsődleges természetjogga a magántu
lajdont, olyan abszolút joggá, amelyen az ernberek nem változtathatnak.
Nem kis részben az ő számlájukra írandó így egyfelől az egyház egész
ségtelen összefonódása a kapitalizmussal, másfelől a szocíalizmusnak ér
tékelés nélküli, sommás elítélése.
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Ennek a helyzetnek káros, sőt ér'thetetlen voltára a na.gyemlétkd
XXIII. János riadt rá elsőnek. Minthogy a magántulajdont Szent Ta
más főleg azzal indokolja, hogy az általa .kiváltott nagyobb termelékeny
ség folytán az emberek, akár tulajdonosok, akár tulajdon-nélküliek, bő

ségesebben hozzájuthatnak a szükséges [avakhoz, továbbá, hogy magán
tulajdon birtokában jobban megvédhetik magulkat és családjukat az élet
kockézataíval szemben, a Mater et Magistra már figyelmeztetett, hogy
ami a kockázatok kivédését illeti, a szociális bíztosítások éppúgy aJikal
masak erre, mínt a magántulajdon. Utalt XXIII. János a magántulajdon
értékelésének váltceáséra is, ami abban mutatkozík, hogyajelenlkor
ernberei a munkateljesítményböl származó jövedelmet többre becsülik,
mínt a vagyonból eredőket. S a fejlődés tendenciája azóta is mind
inkább az, hogy a modern ipari társadalomban a sokféle szociálpolítíkai
intézmények és biztosításck révén a dolgozók értékálló vagyon nélkül
is bizakodóari nézhessenek jövőjük elé. XXIII. János most lkiemelt meg
látásának kivételével azonban a Mater et Magistra is az ún. "hagyQiII1á
nyos tant" foglalta össze. Az utána ikövlertkező Pacem in Terris már csak
helyenként kapcsolódott ehhez a tanhoz, amelyről a hamarosan össze
ülő II. vatikáni zsinaton már a1i,g esett szó. A Gaudium et Spes paszto
rális konstitúcíó pedig lk:ifejeZ'eltt visszatérést jelez a valóban klasszikus
katolikus tanhoz.

VI. Pál körlevele lényegében enneik a konstítúclónak állásfoglalámit
ismétli meg, igen sűrűnszószertntí idézetekben is, de jóval erősebb hang
súllyal és követelőbben. Vonatkozik ez kiváltképpen azokra a helyekre,
ahol a pápa óv a magántulajdonnal való visszaélésektől. Mellettüik szinte
elszfulkülnek azok a részek, amelyekben a pápa a magántulajdon [elen
tőségéről beszél a társadalrrn rend és az emberi személyiség kibontako
zása számára. Nem mírutha a pápa kérdésessé akarná tenni a magántu
lajdon intézményét vagy jogosul1ságát -nem teszi ezt általánosságban
a szoeialízmus sem. Csak mánden vonatkozásban következetesebben kép
viseli a magántulajdon kö:i'1kötelez€!1Jtségének elvét, mint az előző körle
velek cselekedték, nagyobb mérvben ismeri el az állam beavatkozási jo
gát, tudomásul veszi a kdsajértítás Iehetőségét és számol azzal, hogy a
magántulajdon is, meg a gazdasági tevékenység köre is a1á van vetve
a társada1rni viszonyok változásánek. Végeredményben tehát ezzel a
mcstaní enciklfkával a hívatalos egyház is a klasszikus katollkus tanítás
értelmében újból relativizálta a magántulajdont, ami VI. Pál történelmi
érdeme marad. Hogy milyen mélyreható fordulat ez, arra csak egy ada
tot hozunik fel: XII. Pius még elvi alapon ellenezte a "n1acionalizálást",
.vagyis egyes közfontosságú javaknak köztulajdonba vételét.

ú.i eljárás, új légkör

Az Orbis Catholicus helyesen húz alá egy további fontos mozzana
tot, amely - úgymond - "üdvös kihatással lesz mind az egyházi életre,
mind az egyház és az egész társadalom viszonyára". Ez pedig az, hogy
az egyház tartózikodóbb immár a természetjogi megállapítások terén, és
amikor társadalomerkölcsi normáit kívánja megalapozni, míndínkább a
leíró módszert követi. Előrelátható így, hogy az evilági problémák
bonyolultságának növekvésével egyre ritkábbak lesznek az egyháZIi. ta
nítóhivatal kötelező szándékú kijelentései, viszont szaporodni fognak az
egyház kritilkai állásfoglalásaí és ösztönzései az erkölcsileg fontos kérdé
sekben. Ám minél szővevényesebbek és konkrétebbek azok a problémáik,

154



amelyek. tekintetében az egyház kötelességének érzi az áRásfogla1ást., an
nál Iszükségesebb lesz, hogy ezeket a lelhető legegzaktabb tanulmányo
zásra alapozze. Következésképpen dialógust kell folytatnia az illetékes
tudományágakkal, amihez szakemberekre van szüksége, "Éppen ezért
ha a körlevélben is bejelentett Justitia et Pax ("Igazság és Béke") new
új pápai bizottság eleget tesz majd ennek a feladatnak, aikkor megala
pítása valóban eseménynek mondható."

Örömmel fogadták a Populorum Progressio körlevelet a haladó ka
to1iku.sok az egész világon még akkor is, ha az enciklikában foglaltak
ellen i,trt-ott kifogásolkat emeltek vagy észrevételeket tettek. S amiért
különösképpen értékeltek, az a légkör változása. "Senki sem veih,eti M-·
tatlanba - mutat rá Kaufmann '-, hogy az egyház a tömegek szemében
túl hosszú ideilg szövetségese volt a javak birtokosalnak. Ha most ezek
a biTitolkasolk az enciklika ellen lázadnak, akkor ez csak annak jele, hogy
az egyház többé nem reájuk és a birtokra támaszkodik. Mondhatják ezt
némelyek .eéltudatos propagandának' és ,pápai politikának', de ha, iga
zolja hitelt érdemlőségét, akkor jó és helyes politika." Schulmeister nem
tartja kizártnak, hogy VI. Pál él akarta kerülni a XIX. század botrá
nyához, a munkásság elvesztéséhez hasonló újabb botrányt, s ezért az
egyházat a fenyegető társadalmi világkonfliktusban idejekorán a helyes
oldalra, nevezetesen la szegények oldalára igyekszik állítaní. "Kébséglkí
vül gondolt a pápa a Hochhuth-darfllb vádjéra is, amely utolsó előil:rtJi

elődjét érte, s nem akarja, hogy valaha is terhére róják, amiért hall
gatott."

,,Igéretes dinamizmus"

Még nagyobb örömmel fogadtuk azonban a körlevelet mi, katoli
kusok, akik szecialista rendszerben élünk. Oka is érthető. A változott
magatantás nyomán, amelyet a körlevél képVlÍS€1 a földi valóságok irá
nyában, fokozódni látjuk a Iehetöségét annak, hogy valóban pozitív és
ne csupán taktikai jelleget öltsön a viszony a katolikus egyház és a szo
cialista államok között, Ebben a bizakodásunikban erősítenek azok a
vissz!hangok is, amelyeket jeles marxista gondolkodók körében váltott
ki az enoiklika.

André Moine, a párizsi Mauráce-Thorez-íntézet igazgatója, míután
felvázol'ta a katolíkus doktrina alakulását a Rerum Nooarurn. óta, meg
állapítja, hogy ",a Populorum Progressióban tárgyalt kérdések ,egésze al
kalmasa megfontolásra, la megvttatásra, és közös munkaterv kidolgozá
sára". "A keresztény gondolat új dinamizmusra vett irányt" - irja Moi
ne -, megvan a helye az erőknek abban az összefogásálban,amely;l;ől a
világ megújulását kell várnunk.

Az olasz Alceste· Santini 8.ZIt a meggyőződéset fejezi ki, hogy a Po
pulorum Progressio új frontba állitja az egyházat és a katolicizmust. Az
a társadalom - úgymond -, amely VI. Pál szeme előtt lebeg, olyan
értékekre törekszik, rrnnt az igazságosság, a béke s míndenkinek jóléte.
Pontosan ezek azok az értékek, amelyeket mások is, elsősorban a kom
munísták keresnek és meg akarnak valósítani. Mi sem szükségesebb és
hasznosabb tehát, mírrt "a párbeszéd k,artolúlkusolk és kommunisták, ike
resztények és marxisták között, hogy megtalálják az együtrtműködés te
rületeit, leküzdve mind!két oldalon az idejét múlt íntegrallzmusokat". A
kommunisták bírálátai - hangoztatja Santini - "nem a zsinati egyház-
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nak szólnak, hanem egyedül azokn.akaz irányzatoknak, amelyek felhasz
nálták és még f,eilliasználhaltónak gondolják a vallást arra, hogy fékez
zék a társadalmí, politikai, kulturálís megújulásnak azt az áramlatát.
amelyben nemcsak kommunista, szocíalista, hanem katolíkus és keresz
tény dolgozók is vezérkednek"..

Hazai értékelések a párbeszéd javára

Nálunk la marxizmus világnézeti folyóirata, a Világosság, két figye
lemremélitó itanulmányt is közőbt a körlevélről. egyiket Tarján Imre, má
sikaJt Varga Iván tollából.

"Ha tisztában is vagyunk azzal, melyek az enciklika reálpolitikai ki
váltó okai - írja Tarján ImI1e -, ez mind nem jelenti, hogy lekicsinyel
jük a pápai körlevelet. Éppen ellenkezőleg, előremutató lépésnek tekint
jük." Legsúlyosabbnak látszó kifogását ekként fogalmazza meg: "Örven
detes ugyan, hogy a körlevél nem támadja a szocialízmust, mint társa
dalmi rendszert, mégsem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az en
ciklika figyelmen kívül hagyja a világproblémák megoldásátnak szocía
lista alternatíváját. S jóllehet a katolikus egyház fejétől nem várhat
juk - nem is várjuk - el, hogy a marxista. materialista világnézet mel
lett nyilatkozzék, a társadalmi kérdések és ,a világot kínzó nagy prob
lémáik megoldásának szocíalista módja, illetve perspektívája, úgy véljük,
nem maradhatott volna említés nélkül."

Eltekintve amtól, hogy az egyháznak nem szabadelköte1eznie magát
egyetlen konkrét társadalmi rend mellett sem, én úgy gondolom; hogy
a pápától már azért sem lehetett többet vární, mert egy olyan világ
egyház feje, amely ~ mondjuk meg őszintén - ezídőszerint előnyösebb

helyzetben van a kapitalista országokban. A körlevél azonban, amely a
társadalmi-gazdasági reformokat a világiak illetékességébe utalja, amel
lett pedig maga is "merész" és "úttörő" átalakulások szükségességét vall
ja, semmiképpen sem gördít akadályt az elé, hogy az egyháznak azok a
hívei, akik a körlevél elveit tényleg át aikarjáik vinni az életbe, olyan
strukturális változások mellett foglaljanak állást, amelyek egybeesnek
a szocíalísta alternatívávai. Ebből következik szerintem a: katolíkus gon
dolkodóknak az a feladatuk is, hogy tisztázzák, mit érteneik "pluralizmu
son" s mit kívánnak ennek nevében, mert például ami a szakszervezke
dést illeti, magam is annak egységessége mellett vagyok SiWgető fel
adat ikatolikus oldalon a forradalmi osztályharc, s általában a forrada
lom olyan szemléletének kialakítása is, amely számba veszi a társadm
rní haladást és mentes a kétértelműségtől. Tanulmányát egyébként Tar
ján Imre is ezzel fejezi he: "A Populorum Progressio számos tekintetben
új bizonyítékát nyújtja annak, hogya katolikusok és á marxisták kö
zött sok létfontosságú kérdésben érintkezési felületek vannak, amelyek
új tápot adhatnak a kereszténység és a marxizmus közöttí dialógusnak,
sőt azon túhnenöen lehetövé teszik a közös cselekvést is a világ égető

problémáinek megoldásában."
Varga Iván megállapítja, hogy "kétség1kívül igazuk van míndazok

nak, akik az 'enciklikát előrelépésnek minősítebték az egyháznak a tá1"-'
sadalmí problémáikkalszemlben elfoglalt álláspontjában". O rmndenek
előtt a tulajdonnal kapcsolatos fejtegetéseket tartja az enciklika ngye
lemre méltó elemeinek. "A pápa - úgymond - erőteljesen hangsúlyoz
za, hogy a tulajdon joga nem a Iegfőbb természeti jog. Nyitva marad,
vajon ezt mennyíben cterjesztí 'ki a termelőeszközök rnagántulajdonára,
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de teljesen e,wérte1mii állásfoglalása a fogyMztasi javak ieMnieiében.
S ezt míndenképpen helyesleesel vesszük tudomásul. Más kérdés termé
szetesen, hogy mennyire reális az egyházfő elképzelése a fogyasztási ja
vak egyenlő elosztásáról. ha nincs olyan struktura, amely biztosítéka
lenne a javak egyenlő elosztásának."

Ugyanaz a kérdés tehát, mínt amelyre az imént igyekeztem vála
szolni. Legfeljebb azt fűzhetern még hozzá, hogy római értesülések sze
rint a körlevélnek .a magántulajdonra vonatkozó fejtegetése eredetileg
még élesebb volt, utolsó pillanatban azonban a pápa az olasz Pavan és
Eerrari-Toniolo ranécsára enyhített rajta. Végső soron Varga Ivánrniaik
is az a nézete, hogy a Populorum Progressio "elősegítheti a hívők és nem
hívők, marxisták és keresztények párbeszédét és gyakorlati együtrtmű

ködését a népek iglRzi haladása érdekében". Annál is inkább, mert úgy
vélí, hogy "az enciklika akarva-akaratlan is olyan irányba viheti a ka
tolíkus tömegeket, amely nem maradhat hatás nélkül az egyház vezető

köreire sem".
A hazai protestáns állásfoglalások közül Szénási Sándorét emelném

ki, aki szerint a körlevélnek "prortestáns megítélés szerint is hasonlít
hatatlanul több az érdeme, mint a fogyatékossága", Érdeme mindenek
előtt a szakítás a kapitalizmus kiszolgálásával. "A katolikus egyház im
már nem spanyolfal a régi, a történelmi fejlődés által megítélt rendsze
rekszámára, és nem bástya az új, az épülő ellen" - jelenti ki Szénásí.
Érdeme továbbá a magántulajdon "nem bibliai szentségének" feladása,
s az, hogy a pápa kiáll a tervgazdálkodás és a gazdasági demokrácia
mellett. Szénásínak is az a nézetre, hogy az enciklika megkönnyítheti a
keresztények és a szocialisták együttélését, párbeszédét és együttmű

ködését.
*

VI. Pál cselekedetei, s azok a megszólalásaí, amelyek a zsinat óta
hangzottak el, mínd azt tanúsítják, mennyíre kívánja a dialógust az
ÖSSZJBS jóakaratú ernberek között, mennyire aggódik ama veszély miatt,
amelynek még rnindig ki van téve a világ békéje és haladása. A Popu
lorum Progressio megjelenésének első évfordulóján semmit sem óhajt
hatunk inkább, mint azt, hogya dialógus szükségességének elismerésén
túlmenően induljon meg a gyakorlati célzatú párbeszéd is a kereszté
nyek és a marxisták között. S hogy erre katolikus részről megadta a
konlkrét alapot, ebben kell látnunlk a mí sajátos szempontunkból a kör
levél igazi jelentóségét.
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