
Tizenöt éve és ma
Tizenöt éve tette közzé szociális körlevelét a Magyar Katolikus Püs-
pöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot! címmel. Ha ma újraol-
vassuk a körlevél akkori helyzetelemzését és ajánlásait, láthatjuk,
mennyi minden vár megoldásra még napjainkban is.

A körlevél akkor részben a gazdasági-politikai struktúrákat, rész-
ben azonban a gazdasági és a politikai hatalom birtokosainak maga-
tartását bírálta. „A társadalom szegényebb rétegei hazánkban évek
óta egyre súlyosabb terheket cipelnek.” „Nemcsak a szociális kérdés
miatt, de a gazdaság jövője érdekében is meg kell akadályozni a tár-
sadalom végleges kettészakadását.” „A nehéz gazdasági helyzetben
csak akkor következne be változás, ha a gazdaságpolitika irányítói s
a gazdasági élet összes résztvevői kellő alázatot, nyitottságot, önzet-
lenséget tanúsítanának a megoldások keresésében, másrészt az egyes
érdekcsoportok józan önmérsékletet tanúsítanának.”

A körlevél tehát az egyház ismert társadalmi tanításának szellemében
egyszerre sürgette „az állam gazdaságpolitikájának és az egyéni ma-
gatartásnak” megváltozását. Mindenkinek joga van a magántulajdonra,
ez a jog azonban nem korlátlan: a köz javát is kell szolgálnia. Az egyé-
ni érdekek érvényesítése fontos mozgatóereje a gazdasági életnek. Nem
hághatja át azonban az igazságosság törvényeit, nem történhet mások
vagy a közösség rovására, sőt a vagyon különösen is kötelez a szociális
érzékenységre. Minél gazdagabb valaki, annál inkább kötelessége a köz-
jó előmozdítása, a rászorulók megsegítése. „Az erős gazdasági-poli-
tikai helyzetben levő rétegeknek az eddigieknél sokkal nagyobb ön-
mérsékletet és szolidaritást kellene mutatniuk.”

Elődei példáját követve II. János Pál pápa is ismételten kijelentette,
hogy „az egyház nagyra értékeli a demokrácia rendszerét”. A de-
mokráciának azonban két értéket mindig tiszteletben kell tartania: az
igazságot és a közjót. „Az igazságot sohasem határozhatja meg egy-
magában a többségi akarat.” A korokon és pártokon felülálló, abszo-
lút igazság nélkül „parttalan relativizmusba” süllyed a világ. (A pápa
egyenesen a „totalitarizmus” veszélyétől óvott.) A demokrácia másik
alappillére a közjó, amelyet a társadalom minden tagjának tiszteletben
kell tartania, elsősorban azonban a (politikai és gazdasági) hatalom bir-
tokosainak. „A hatalom gyakorlásának szolgáló jellegűnek kell lennie,
mindig az erkölcsi törvény keretei között és a közjó szellemében kell
végbemennie.” A pápa ezért „türelemre, szerénységre, önmérséklet-
re, szeretetre, a másokkal való megosztásra” szólított fel mindenkit. XVI.
Benedek pápa azóta még radikálisabban fogalmazta meg a társadal-
mi szolidaritás erkölcsi parancsát: „Mind a piacnak, mind a politiká-
nak szüksége van az ajándékozás felé nyitott emberekre.”

Vajon mikor találnak meghallgatásra ezek az elvárások, mikor hoz-
nak változást az egyén és a társadalom életében? Mikor lesz világunk
igazságosabb és testvériesebb?
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