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1989*

A Sollicitudo rei socialis és a Centesimus annus enciklikában kifejtettek alapján
jobban érthető az elmúlt évek váratlan és sokatmondó üzenete. Ezek az esemé
nyek kétségtelenül 1989-ben jutottak csúcspontjukra Közép- és Kelet-Európa
országaiban. Nagyobb időtartarnot és szélesebb földrajzi horizontot ölelnek
azonban föl. A nyolcvanas évek folyamán egymás után dőltek meg az elnyo
másukról hírhedt diktatúrák Latin-Amerika, de Azsia és Afrika egyes országai
ban is. Másutt pedig nehezebb, de sikeresebb átalakulási folyamat kezdődött

meg az igazságosabb, demokratikus politikai struktúrák kialakítására. Ezekben
a változásokban fontos szerepet játszott az egyház is, amikor sikra szállt az emberi
jogok védelméért és erősítéséért. Erősen ideológiai környezetben, ahol teljesen
egyoldalúan alakították az emberek tudatát, s ezzel megfosztották őket emberi
méltóságuktól, az egyház világosan és nyomatékosan kifejezte azt, hogy minden
ember, bármilyen meggyőződést valljon is, lsten képmását hordja magában, s
ezért tiszteletet érdemel. Ezt a kijelentést a nép nagy többsége önmagára alkal
mazta, s ez bátorította őket abban, hogy úgy harcoljanak és olyan politikai meg
oldásokat találjanak, hogy az jobban megfeleljen az emberi méltóságnak.

E történelmi folyamatból a demokrácia új formái nőttek ki. Ezek reményt
adnak arra, hogy átalakulhatnak azok a törékeny politikai és társadalmi struk
túrák, amelyeket nemcsak a fájdalmas igazságtalanság és elkeseredettség, ha
nem a tönkrement gazdasági élet és súlyos társadalmi konfliktusok is terhelnek.
Miközben az egész egyházzal együtt hálát adok Istennek azért a gyakran hősies

tanúságtételért, amelyre sok püspök, egyházi közösség, keresztény és jóakaratú
ember a nehéz körülmények között is vállalkozott, azért is imádkozom, hogy
segítse Isten mindnyájunk erőfeszítését arra, hogy jobb jövőt építhessenek föl.
Ez a felelősség nemcsak az érintett országok polgárait terheli, hanem minden
keresztényt és minden jóakaratú embert. Be kell bizonyítanunk, hogy e népek
minden nehézsége könnyebben oldható meg a párbeszéd és a szolidaritás útján,
mint az ellenfél megsemmisítése és a háború által.

* Részlet a Centesimus annus kezdeni, május 2-án kiadott enciklikaból. A kiemolt szöveget a
szerkesztőség látta el alcímekkel.
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A kommunizmus összeomlásának okai

Az elnyomó rendszerek összeomlásához számos tényező járult hozzá, ezek kö
zül néhányat érdemes megemlítenünk. A legfontosabb tényező, amely a válto
zásokat elindította, kétségtelenül a munka jo~ainak megsértése volt. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy a munkások uralmára és diktatúrájára hivatkozó rendszerek
végleges válsága éppen azokkal a nagy munkásmozgalmakkal kezdődött el,
amelyek Lengyelországban és szolidaritás neve alatt tömörültek. A munkások
tömegei vonták meg bizalmukat attól az ideológiától, amely pedig az ő nevük
ben lépett föl. Ugyanezek a munkások éppen a munkának és az elnyomásnak
keserves tapasztalatai során találkoztak az egyház szociális tanításának legfon
tosabb kijelentéseivel. s ez új fölfedezés t jelentett számukra.

Hangsúlyoznom kell, hogy e hatalmi tömbök, birodalmak összeomlása min
denütt erőszakmentesharc által következett be, ahol csak az igazság és az igaz
ságosság fegyvereit használták fel. A marxizmus úgy vélte, hogy csak a társa
dalmi ellentétek kiéleződése nyomán keletkező erőszakos konfliktusok hozhat
nak megoldást. Azon harcok során viszont, amelyek a marxizmus összeomlá
sához vezettek, mindent elkövettek azért, hogya tárgyalások, a párbeszéd, az
igazságról való tanúskodás útját járják. Az ellenfél lelkiismeretére hivatkoztak,
s aI/a törekedtek, hogya közös emberi méltóság tudatát fölébresszék benne.

Ugy látszhatott, hogy Európának a második világháború után kialakult rend
je, amelyet a jaltai egyezmény rögzített, csupán újabb háború által változtatható
meg. Ehelyett azonban az emberek erőszakmentes föllépése gyé5zte le, amely
következetesen elutasította az erőszakos hatalom által követelt engedményeket.
s minden helyzetben megtalálta azokat a hatásos eszközöket, amelyekkel tanú
ságot tehetett az igazságról. Ez végül lefegyverezte az !=lIenfelet. Hiszen a hata
lomnak mindig hazugsággal kell igazolnia önmagát. Ugy tesz, mintha valami
lyen jogot kellene védelmeznie vagy egy fenyegetést elhárítania. Hálát adok
Istennek azért, hogya nehéz megpróbáltatások idején megerősítette az emberek
szívét, s arra kérem, hogy másutt, más körűlményekközött is követésre találjon ez
a példa. Bárcsak megtanulmák az emberek, hogyan lehet erószakmentesen küzdeni
az igazságosságért, lemondani az osztályharcról a társadalmi ellentétekben, s a
háborúról a nemzetkozi konfliktusokban.

A válság másik oka kétségkívül a gazdasági rendszer működésképtelensége. Ez nem
pusztán technikai problémát jelent, hanem sokkal inkább azt, hogy megsértik
az ember jogát az egyéni gazdasági kezdeményezésre, a magántulajdonra. a
gazdasági élet szabadságára. Ehhez járulnak a kulturális és nemzeti tényezők.

Az ember nem határozható meg egyoldalúan a gazdasági élet alapján, vagy
aszerint, hogy melyik társadalmi osztályhoz tartozik. Akkor értjük meg az em
bert a legteljesebben, ha beléhelyezzük kulturális környezetébe, tekintetbe
vesszük nyelvét, történelmét, az élet alapvető eseményeihez. a születéshez, a
szeretethez, a halálhoz való viszonyát. Minden kultúra középpontjában az a
magatartás áll, amellyel az ember a legnagyobb titkot: Isten titkát szemléli. Az
egyes nemzetek kultúrái eltérő módon ugyan, de lényegében az egyéni lét ér
telmére kérdeznek rá. Ha ezt a kérdést elhanyagoljuk, akkor eltorzul a népek
kultúrája és erkölcse. Ez az oka annak, hogya munka jogainak védelmében
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folytatott küzdelem természetesen összekapcsolódott a nemzetek kultúrájáért és
jogaiért folytatott harccal.

A jelenlegi válság igazi oka azonban az ateizmus által okozott szellemi-lelki
üresség, amely megfosztotta a fiatal nemzedékeket a tájékozódástól. A fiatalok,
egyéni azonosságuk és az élet értelmében kiírthatatlan keresésében nemritkán
eljutnak oda, hogy újra fölfedezzék nemzeti kultúrájuk vallási gyökereit és
Krisztus személyét, aki egyedül képes igazi választ adni a minden ember szí
vében ott rejtőző vágyra a boldogság, az igazság és az élet után. Ezek a keresők

találkoztak mindazoknak a tanúságtételével, akik a nehéz körülmények, sőt üldö
zések közepette is hűségesen kitartottak Isten mellett. A marxizmus azt ígérte, hogy
kiírtja az emberek szívéből a vágyat Istenre. Az eredmények azonban azt mutatták,
hogy ez nem sikerülhet anélkül, hogy magát az emberszívet is szét ne zúznék.

Szabadság és bűn a történelemben

Az 1989-es év eseményei példát mutatnak arra, hogy az emberek tárgyalási
készsége és az Evangélium szelleme győzedelmeskedettazon az ellenfélen, akit
nem kötnek erkölcsi normák. Ez figyelmeztető jel lehet mindazok számára, akik
a politikai realizmus jegyében a jogot és az erkölcsöt száműzni akarják a politi
kai életből. Az 1989-es változásokat előidéző harcok bizonyára sok tisztánlátást,
önmérsékletet, szenvedést és áldozatot kívántak. Ez a harc bizonyos értelemben
az imádságból született, s elképzelhetetlen lett volna az Istenbe vetett határtalan
bizalom nélkül. Istenben bíztak, aki a történelem ura, s aki a kezében tartja az
emberek szívét. Az igazság és a szabadság kivívása érdekében az ember hozzá
tette a maga szenvedését a kereszten függő Krisztus szenvedéséhez. Igy létrejö
hetett a béke csodája, s fölfedezhették azt a keskeny ösvényt, amely a gonosznak
engedő gyávaság és a gonoszság ellen harcoló, valójában mégis azt növelő eró
szak között húzódik.

Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy az egyén szabadsága számta
lan föltétel teljességétől függ. Ezek érintik ugyan a szabadságot, megkötni azon
ban nem tudják. Többé-kevésbé megkönnyíthetik a szabadság gyakorlását, de
el nem pusztíthatják. Nemcsak erkölcsi szempontból megengedhetetlen, hanem
gyakorlatilag is lehetetlen, hogya szabadságra teremtett emberi természetet
semmibe vegyék. Ahol úgy szervezik meg a társadalmat, hogya szabadság
jogos körét önkényesen leszűkítik vagy szétrombolják, ott fokozatosan felbom
lik, majd végül megszűnik a társadalmi élet.

A szabadságra teremtett ember magában hordozza az ősbűn sebét. Ez foly
tonosan a rosszra csábítja, ezért rászorul a megváltásra. Ez a tanítás nemcsak a
keresztény kinyilatkoztatásnak lényeges eleme, hanem fontos hermeneutikai ér
téke is van: hozzásegít az emberi valóság megértéséhez. Az ember a jóra törek
szik ugyan, de képes a rosszra. Kiléphet saját önző érdekköréból. mégis ahhoz
kötve marad. A társadalom rendje annál szilárdabb lesz, minél inkább számol
ezzel a ténnyel. Nem állítja szembe az egyéni érdekeket a közjóval. hanem a
lehetőségekhez képest igyekszik gyümolcsözó együttműködést teremteni közöt
tük. Mert ahol erószakosan elnyomják az egyének érdekeit, ott a bürokratikus
ellenőrzés elnyomó rendszere jut uralomra, amely elpusztítja az egyéni kezde
ményezést és alkotókedvet. Ha az emberek úgy vélik, hogy rendelkeznek annak
a tökéletes társadalmi rendnek a titkával. amely lehetetlenné teszi a gonoszt,
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akkor ezzel azt is gondolják, hogy megvalósítása érdekében minden eszközt
igénybe vehetnek, az erőszakot és a hazugságot is. A politika így "evilági val
lássá" lesz, amely itt a földön kívánja megvalósítani a paradicsomot. Pedig sem
milyen politikai társadalom - bár saját autonómiája és törvényrendszere van!
- nem téveszthető össze az Isten Országával. A búzáról és a konkolyról szóló
bibliai példabeszéd (Mt 13,24-30; 36-43) arra tanít minket, hogy egyedül Is
tennek jár ki, hogy az Isten Országa fiait elkülönítse a Gonosz fiaitól, s ez az
ítélet csak az idők végén fog bekövetkezni. Ha az ember már most megpróbálja
kihirdetni ezt az ítéletet, akkor Isten helyébe teszi magát, és ellentétbe kerül az
O türelmével.

Krisztus kereszthalála hozta létre egyszer s mindenkorra az Isten Országát.
A keresztény lét azonban folytonos harcot kíván a gon.osz kísértései és hatalma
ellen. Majd csak a történelem végén jelenik meg az Ur dicsőségben az utolsó
ítéletre (Mt 25,31), hogy megalkossa az új Eget és az új Földet (2Pét 3,13; Jel
21,2). Ameddig a történelem tart, addig az ember szívében ott dúl a harc a jó és
a rossz között.

Amit a Szentírás az Isten Országának távlatairól mond, az nincs következmé
nyek nélkül a világi társadalmakra sem, amelyek a földi élet valóságához tar
toznak minden ezzel járó tökéletlenségükkel és átmenetiségükkel együtt. Az
Isten Országa, amely jelen van a világban, de nem evilágból való, megvilágftja
az emberi társadalom rendjét, a kegyelem erői pedig átjárják és éltetik azt. Igy
jobban megérthetjük az emberhez méltó társadalom követelményeit, kiigazíthat
juk a tévedéseket, és bátorságot gyűjthetünk a jóra. Hogy az emberi világot az
Evangéliumból kiindulva újjáépítsék, erre a feladatra minden jóakaratú ember,
minden keresztény, különösen pedig a laikus hívők kaptak meghívást.é

Az 1989-es változások hatása

1989 elsősorban Közép- és Kelet-Európa országaiban hozott fontos változásokat.
Ezek jelentősége azonban az egész világra kihat, pozitív és negatív következmé
nyei az emberiség egész családját érintik. Ezek a következmények nem mecha
nikus vagy fatalisztikus jellegűek, hanem az emberi szabadságot arra szólítják
fel, hogy működjék együtt Isten üdvözítő tervével a történelemben.

Legelső következménye az volt, hogy jó néhány országban létrejött az egyház
találkozása a munkásmozgalmakkal, m.égpedig úgy, hogya világszerte elterjedt igaz
ságtalansággal szemben az erkölcsi és a kifejezetten keresztény ellenállás együtt
jelentkezett. Körülbelül egy évszázadon keresztül a munkásmozgahnak a mar
xizmus uralma alatt állottak, abban a meggyőződésben, hogy az elnyomás elleni
hatékony küzdelemhez annak gazdasági és materialista elméleteit kell elfogad
niuk.

A marxizmus válsága során a munkások öntudatában olyan spontán követe
lések jelentkeztek, amelyek az igazságosságot és a munka méltóságának elisme
rését sürgették, oly módon, ahogyan az megfelel az egyház szociális tanításá
nak.3 A munkások mozgalma a munkavállalók és minden jóakaratú ember szé
lesebb mozgalmába torkollott bele, hogy felszabadítsák az embert és kiharcol ják
jogait. Ma ez sok országban tapasztalható, s már egyáltalán nem állnak szemben
a katolikus egyházzal, sőt érdeklődéssel tekintenek reá.
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A marxizmusnak válsága nem szünteti meg az igazságtalanságot és az elnyo
mást a világon. A marxizmus ezekkel igazolta magát, miközben eszközül hasz
nálta fel őket. Akik ma az ember felszabadításának új, hiteles elméletét és gya
korlatát keresik, azoknak az egyház nem csupán szodális tanítását és a Krisztus
által megváltott emberről szóló üzenetét kínálja fel,hanem konkrét elkötelezettségét
és segítségét is az emberek elnyomása és szenvedése ellen folytatott harcban.

A közelmúltban sok hívő keresztény képtelen kompromisszumot igyekezett
kötni a marxizmus és a kereszténység között, attól a becsületes vágytól vezérel
ve, hogy az elnyomottak oldalára álljon, és ne szakadjon ki a történelemből.

Mára elmúlt mindaz, ami ezekben a kísérletekben átmenetinek bizonyult, és
eljött az ideje annak, hogy megerősítsük a teljes emberi felszabadítás hiteles
teológiájának pozitív értékét.4 Ebből a szempontból az 1989-es év eseményei a
harmadik világ országainak is jelentősek, hiszen a fejlődésnek azt az útját kere
sik, amelyet Közép- és Kelet-Európa országai végigjártak.

A második következmény Európa népeit érinti. A kommunizmus uralmának
éveiben s már korábban is sok egyéni, társadalmi, regionális és nemzeti igaz
ságtalanságot követtek el. Sok gyűlölet és rosszindulat halmozódott fel. Fennáll
annak a veszélye, hogyadiktatúrák összeomlása után a gyűlölet és a harag
érzései újra fellángolnak, és komoly konfliktusokat és összecsapásokat fognak
okozni, mihelyt alábbhagy az erkölcsi erő és tudatos törekvés arra, hogy az
igazság tanúi legyenek. Kívánatos, hogy elsősorbanazoknak a szívében, akik az
igazságosságért harcolnak, ne a gyűlölet és az erőszak diadalmaskodjék, s hogy
mindnyájunkban növekedjék a béke és a megbocsátás szelleme.

Konkrét intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy olyan nemzetközi struktú
rákat hozzanak létre és fejlesszenek tovább, amelyek a nemzetek közötti konf
liktusok esetén megfelelően be tudnak avatkozni. Biztosítani kell minden nem
zet jogait, s az igazságos megállapodásokat és békés megegyezéseket egymás
jogainak tiszteletben tartásával. Ez főleg az európai nemzetek számára fontos,
amelyeket a közös kultúra és az ezeréves történelem szoroson összeköt egymás
sal. A kommunizmus alól felszabadult országok számára igen nagy erőfeszítést

jelent az erkölcsi és gazdasági újjászületés. Hosszú időn át az elemi gazdasági
kapcsolatok is eltorzultak, s a gazdasági élet alapvető erényei, a megbízhatóság,
a becsületesség, a szorgalom elveszítették értéküket. Türelmes anyagi és erkölcsi
újjáépítésre van szükség, bár e népek, a hosszú ínségtől kimerülten életszínvo
naluk emelkedésében fogható és gyors eredményeket várnak kormányaiktól, s
jogos igényeik megfelelő kielégítését.

A marxizmus összeomlása természetesen jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
a Földet egymástól elzárkózó, s egymással féltékenyen harcoló világokra dara
bolták fel. Világossá vált, hogya népek mennyire függenek egymástól, s hogy
a munka természetétől fogva arra van rendelve, hogy a népeket közelebb vigye
egymáshoz, ne pedig eltávolítsa. A béke és a jólét olyan javak, amelyek az egész
emberiséget megilletik. Nem lehetséges jogosan és tartósan élvezni őket akkor,
ha más népek és nemzetek rovására szerezték be és birtokolják őket, miközben
megsértik azok jogait vagy kizárják őket a jólétból.
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Szolidáris segítség a rászoruló népeknek

Európa némelyik országa számára tulajdonképpen most kezdődik el a háború
utáni igazi béke időszaka. Az eddigi kollektív gazdaságok radikális újjászervezése
olyan nehézségekkel és áldozatokkal jár, mint amilyeneket a kontinens nyugati
országainak a második világháború után kellett elvállaJniuk. Az igazságosság meg
követeli, hogy az egykori kommunista országokat más nemzetek szolidáris segít
ségükkel támogassák nehézségeik leküzdésében. Persze elsősorban maguknak kell
fejlődésüket előmozdítaniuk, de meg kell kapniuk a megfelelő segítséget ahhoz,
hogy céljaikat elérhessék, ez pedig csak más országok közreműködésével lehetsé
ges. A nehézségekkel és hiányokkal küzdő jelenlegi helyzetük olyan történelmi
folyamat következtében jött létre, amelynek az egykori kommunista országok ál
dozatai, nem pedig cselekvő részesei voltak. Nem saját szabad elhatározásuk vagy
elkövetett tévedéseik juttatták őket ebbe a helyzetbe, hanem azok a tragikus törté
nelmi események, amelyeket erőszakosan rájuk kényszerítettek. Ezek akadályozták
meg őket abban, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés útján járjanak.

Az igazságosság kötelezi segítségnyújtásra a többi országokat, elsősorban Eu
rópa országait, amelyek szintén részesei ennek a történelemnek, s ezért részük
van ennek felelősségében is. Ez ugyanakkor megfelel Európa közös érdekének
és javának is. Európa nem élhet békében akkor, ha a sokféle konfliktus, amely
a múlt következtében felszínre tör, gazdasági hanyatJáshoz, lelki békétlenséghez
és kétségbeeséshez vezet.

Ez a következmény azonban nem vezethet oda, hogy csökkenjen a harmadik
világ országainak juttatott segítség, hiszen azok gyakran a szükség és szegény
ség még nehezebb állapotában vannak". Rendkívüli erőfeszítésekre lesz szükség
ahhoz, hogya világban összességükben elegendő mértékben meglévő forráso
kat mindenkinek gazdasági növekedéséhez és fejlődéséhez hasznáják fel. Ujra
meg kell határozni azokat a prioritásokat és értékskálákat, amelyek alapján a
gazdasági és politikai döntéseket hozzák. Hatalmas készletet lehet fölszabadíta
ni annak az óriási katonai erőnek a leépítésével, amely a kelet-nyugati konf
liktusban felhalmozódott. E készleteket lényegesen növelhetnék akkor, ha sike
rülne a háborúk helyett hatékony módszereket kidolgozni a konfliktusok meg
oldására, s ezáltal a fegyverzetellenőrzés és a fegyverzetkorlátozás elvét a fegy
verkeresked elem elleni megfelelő intézkedések foganatosításával kiterjeszteni a
harmadik világ országaira is.6 Mindenekelőtt azonban föl kell adni azt a gon-

. dolkodásmódot, amely a föld szegényeit - egyéneket és népeket - nemkívá
natos tehernek tekinti, akik azt akarják elfogyasztani, amit mások megtermeltek.
A szegények megkövetelik maguknak azt a jogot, hogy az anyagi javak felhasz
nálásában részesedjenek, s munkaerejüket hozzáadhassák egy igazságosabb és
boldogabb világ felépítéséhez. A szegények fölemelése hatalmas lehetőséget je
lent az egész emberiség erkölcsi, kulturális és gazdasági növekedésében.

Igazi emberi fejlődést

A fejlődést azonban nem tekinthetjük kizárólag gazdasági értelemben, hanem
az egész emberre ki kell terjesztenünk? Nem pusztán arról van szó, hogy min
den népet emeljünk föl arra a szintre, amelyet ma a leggazdagabb országok
élveznek. Sokkal inkább arról, hogy szolidáris együttmúködéssel az emberhez
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méltóbb életet építsünk föl, minden egyes embemek növeljük méltóságát és
alkotó lehetőségeit, azt a képességét, hogy megfelelhessen hivatásának, s Isten
abban kifejeződő hívásának. Ennek a fejlődésnek a csúcsán áll az embemek az
a joga és kötelessé~e, hogy Istent keresse, őt megismerje, s e megismerés szerint
rendezze be életét. A totalitárius és autoritatív rendszerekben szélsőséges mó
don gyakorolták a hatalom elsőbbséget az értelemmel szemben. Az embert erő
szakosan rákényszerítették egy olyan világnézet elfogadására, amelyhez nem
saját értelmének fáradozásával és szabadságával élve jutott el. Ezt az eljárást
meg kell szüntetni, és az emberi lelkiismeret jogait oisszadllitani, hiszen a lelkiisme
ret csak az igazságnak, a természetes és kinyilatkoztatott igazságnak van elkö
telezve. E jogok elismerése minden igazán szabad politikai rend alapjához tar
tozik," Fontos, hogy ezt az elvet ma három szemponttal újra megerősítsük.

a) A totalitárius és autoritatív gyakorlat még nem szűnt meg teljesen, és fenn
állhat a veszélye, hogy újra feléled. Meg kell újítani tehát az erőfeszítéseket, az
együttműködést és a szolidaritást az összes nemzet között.

b) Az ipari országokban jelenleg szinte megszállott propagandát folytatnak a
tisztán utilitárius értékek mellett, s ezt hozzákapcsolják az ösztönök felszabadí
tásához és az azonnali élvezet kereséséhez - mindez csaknem lehetetlenné teszi
az életben az értékek hierarchiájának felismerését és elismerését.

c) Némely országokban új formákban jelentkezik a vallási fundamentalizmus.
Leplezetten vagy akár nyíltan is megtiltják a polgári és vallási jogok szabad
gyakorlását a más hitet vallóknak. Megakadályozzák őket abban, hogya kultu
rális életben részt vegyenek. Korlátozzák az Evangélium szabad hirdetésének
jogát az egyház számára. Akik ezt az igehirdetést hallgatják, azoknak megtiltják,
hogya hívást követve Krisztushoz térjenek. Pedig nem létezik valódi fejlődés

anélkül, hogy tiszteletben ne tartanák azt az alapvető jogot, hogy az igazságot
megismerjék. Ennek megvalósításából és elmélyítéséből adódik az a jog, hogy
Jézus Krisztust, aki az ember valódi java, fölfedezzék és elfogadják. ID
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