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A társadalmi igazságosságról

Atársadalmi igazságtalanság az elmúlt évtizedek alapvetőélménye. Egy társadalom nor
mális mú.ködéséhez hozzátartozik, hogy polgárai úgy érezzék, a dolgokrendben mennek,
a társadalmi berendezkedés, a társadalmi történések kielégítik igazságérzetüket is. Mára
már rengeteg mindenre fény derült a múlt igazságtalanságaiból. De az ember igazság
érzetét nemcsak olyan eljárások sértik, mint a politikai koncepciósperek, üldöztetések, el
lenszolgáltatás nélküli államosítások. A"létező szocializmus"konszolidáltabbidőszakában
is óriási szakadék volta társadalom mú.ködésénekvalósága és a meghirdetettelvek között.
Ez egyrészt nyilvánvalóan igazságtalanságokat vont maga után (gondoljunk például a
munka szerinti elosztás elvére és gyakorlatára), másrészt a zavaros ül. kettásjátékszahá
lyok miatt a társadalom igazságérzéke is elbizonytalanodott. Ez utóbbi hatása jó ideig ló
sémi fogbennünket.

Tapasztalhattuk, ha egy társadalomban nincs valamelyes egyetértés arról, mi az
igazságos, mi az igazságtalan, nincsenek egyértelműjátékszabályok, az emberek közér
zete rossz, állandóan kihasználtnak, becsapottnak érzik magukat. Alig van olyan társa
dalmi csoport, amelyik ne érezné alacsonynak a fizetését, nemcsak egy lóvánatos élet
színvonalhoz vagy ausztriai hasonló foglalkozásúakhoz képest, hanem a többi foglalko
zási csoporthoz viszonyítva is.

A társadalmi igazságosság szorosan kapcsolódik az egyenlőség kérdésköréhez. Mi az
a különbség az életviszonyokban, amelyet az emberek még elviselhetőnek tartanak? Itt
elérkeztünk a mai időszak egyik legfontosabb kérdéséhez. Milyen árat kell fizetni a gaz
dasági csödtömeg felszámolásáért? Olyan társadalmi berendezkedés lóséretében törté
nik-e ez, ami az igazságérzetünket is kielégíti?

Az eddigiekben igen szuQjektív módon igazságérzetről beszéltünk. Ennek tartalmát
természetesen az adott korban uralkodó társadalmi eszmék befolyásolják. A követke
zökben a keresztény hagyomány igazságosságfogalmát vizsgáljuk meg, majd a mai tár
sadalomelméletek társadalmi igazságossággal kapcsolatos vitáinak néhányelemét mu
taljukbe.

Az igazságosság a keresztény tanításban az egyik sarkalatos erény

Azigazságosság a keresztény hagyományban a négy közül a második sarkalatos erény.Té
mánknak megfelelőenmi most csak az ember és ember közötti igazságossággal foglalko
zunk, annak is társadalmi vetületével. (Tehát nem érintjük az isteni igazságosságról szóló
tanítást.)

A Bibliában az Ószövetségben fogalmazódott meg eröteljesen az igazságosság társa
dalmi követelményként. A száműzetés elötti próféták gyakran eIítélték a bírák igazság
talanságát, a királyok kapzsiságát, a szegények elnyomását, és megjövendölik, hogy a
visszaélések miatt szerencsétlenség szakad a népre. Az igazságtalanságoknak erkölcsi,
vallási dimenziókat adnak. Az, amit azelött a szabályok, szokások egyszerű megsértésé
nek fogtak fel, a személyes Isten szentségének meggyalázása lett. Ezért készít elö Isten
súlyos büntetést miattuk. A szemrehányások mellett a próféták sokszor buzdítanak is
arra, hogy műveljék a jogot és az igazságosságot. Az igazságosság kiteljesedése Isten or
szágának egyik ígérete.
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Az Újszövetségben Jézus nem foglalkozik kifejezetten az igazságossággal. A fogalom
használata nélkül azonban tartalmában megjelöli az igazságosság követelményeit (Mt
5,17-48; 6,1-18). Azószövetségi törvények érvénytelenítése nélkül Jézus felszabadílja
tanítványait az előírások formális, lélektelen követése alól. Ezzel erkölcsiségüket sokkal
igényesebbé teszi.

Aquinói Szent Tamás azt tanította, hogy "igazságosság az a magatartás, hogy az em
ber állhatatos és erős akarattal mindenkinek megadja, ami jog szerint jár neki". Az
igazságosság konkrét tartalmát a közösségi élet viszonyai szerint szokták felosztani. 1.
A kommutatív (kölcsönös) igazságosság az egyes emberek, magánszervezetek egymás
közötti viszonyát szabályozza. A kölcsönös igazságosság valósul meg például az áruk
cseréjének egyenértéküségében, a szerzödésekben szereplö jogok és kötelezettségek köl
csönösségében stb. 2. A disztributív (osztó) igazságosság jegyében a közösségnek kell
megadnia az egyén számára az őt illető részt a közjóból. Ajólétet, hatalmat, jövedelmet
úgy kell elosztani a társadalomban, hogy az alapvetőszükségleteket a legszerényebb ré
tegek számára is biztosítsák. A modern társadalmakban ekként értelmezhetőka jóléti
állam intézményei (családi pótlék, munkanélküli-segély stb.). 3. A legális igazságosság
az egyes ember és a közösség viszonyát határozza meg, amennyiben az egyes ember
aláveti magát a közjónak. A kö2jjó ebben az esetben törvényekben fejeződik ki. A feuda
lizmus utáni korban a legális igazságosságba természetszerüleg beleértjük a toroény el
őtti egyenlőséget. A mai katolikus társadalmi tanításban a legális igazságosság követel
ménye helyett inkább társadalmi igazságosságról beszélnek. Ezen azt értik, hogy az
egyénnek kötelessége tevékenyen és alkotóan részt venni a társadalom életében, míg a
társadalom kötelessége, hogy a részvétel lehetőségétbiztosítsa az egyén számára.

A társadalmi igazságosság" a mai társadalomtudományi vitákban

Azigazságosság megvalósulása ma is az az alapvető mérce, amely alapján egy társadalmi
berendezkedést, egy társadalmi viszonyt keresztény szempontból megítélünk. Ezt apápai
enciklikák éppúgy megerősítik,mint a helyi egyházak püspökkari megnyilatkozásai. Az
1989 májusában tartott bázeli ökumenikus világtalálkozó mottója is a béke, az igazságos
ság és a teremtett világ megőrzésevolt. Azigazságosságot világméretekben fenyegeti 
ÍJja a záródokumentum (9-10.) -, hogy 950 millió ember szenved hiányt alapvetőszük
ségleteiben. Milliók válnak erőszak, polgárháborúk, érzéketlenség áldozataivá, halnak
meg az éhségtől vagy az egészségügyi ellátás hiányában. Agazdasági igazságtalanságnak
talán a legláthatóbb példája az adósságválság. Azigazságosságon az emberi jogok tekin
tetében is sok csorba esik. Ez egyaránt igaz a gazdasági, szociális, kulturális és vallási jo
gokra, valaminta polgári és politikaijogokra. Anemzetek nem tudják önerejükböllegyőzni

az igazságtalanságot, a szegénységet. ujnemzetközi rendre van szükség, amelyben az em
berijogokat nemzetközi törvények ténylegesen elismerik, megerősítikés intézményesen
kikényszerítik, és amelyben igazságos gazdasági kapcsolatokat létesítenek.

Az igazságosság keresztény értelmezésének vannak olyan elemei, amelyeket a mo
dern társadalmakban sehol nem vitatnak, nevezetesen a legális és a kölcsönös igazsá
gosság követelményeit. Annál több vita tárgya az osztó igazságosság értelmezése. Mai
nyelven megfogalmazva ez a kérdés úgy merül fel, hogy milyen mértékben legyen a piac
a jövedelmek eloszt6ja a társadalomban, milyen mértékben kell vagy lehet a gazdaság-

*Az igazságosság felosztása nem egységes. Az imént olyan katolikus felfogást idéztünk,
amelyben a társadalmi igazságosságot szükebben értelmezték. A mai társadalom
tudományban beleértik a kölcsönös és az osztó igazságosságot is. A továbbiakban ezt a
felosztást követjük.
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ban megtenneltjövedelmeket újraelosztani. A társadalmi igazságosság témaköre ezek
nél jóval szert.eágazóbb, de a mi számunkra most az előbbi talán a legfontosabb kérdés.

A hetvenes évek közepéig egyértelműnek látszott, hogy ajóléti áUam intézményrend
szerének minél tágabb körre való kiterjesztése egyenlő a társadalmi haladással. Ekkor
ra azonban kiderült, hogy bizonyos határon túl a bürokrácia túlbwjánzásához, a gazda
ság fejlódésének lelassulásához, hatékonyságának romlásához, a jólétben élő középosz
tály különböző rétegei közötti indokolatlan jövedelem-újraelosztáshoz vezet. Ezek a ta
pasztalatok felelevenítették a társadalmi igazságosságról, illetve az osztó igazságosság
ról szóló különféle nézeteket.

Az utilitarizmus nem képvisel egyértelmű álláspontot a társadalmi igazságosság kér
désében. Az egyik irányzat szerint - a részletesebb okfejtést itt mellőznünkkell - a
társadalomban várható összhaszon egyenlő elosztás mellett a legnagyobb. A piacpárti
utilitaristák nemcsak a gazdaság hatékonyságát féltik a jövedelem-újraelosztástól, ha
nem attól is tartanak, hogy egy egalitariánus beállítottságú rendszer együtt jár a kor
mányzati hatalom központosulásával. Ez viszont rombolóan hat az egyéni szabadságra.
Az ember nem teremtheti meg szabadon a saját boldogságát, így azután a társadalmi
összhaszon sem maximalizálható. Keresztény szempontból az utilitarista elméleti keret
elfogadhatatlan, hiszen minden erkölcsi értéket felold a hasznosságban.

A nyolcvanas évek neoliberális reneszánsza előtérbehozta a szigorúan liberális, liber
tariánus érveket is. Ajövedelem-újraelosztás csorbítja a tulajdonjogot, aminek az embe
ri jogok között kitüntetett jelentősége van. Minden meghatározott végállapot elérésére
irányuló elosztás folyamatos beavatkozást igényel az egyén szabadságába. Ezért bármi
lyen elvvel töltjük ki a "mindenkinek... szerint" sémát, az elosztás erkölcsileg elfogadha
tatlan. A bírálatok azt vetik fel ez ellen a teória ellen, hogy nem számol az egyéni csele
kedetek halmozódó, kollektív hatásával. Például, ha az adózás megelőzi a jólét szélsősé
ges eloszlását, éppenséggel jó hatással van a szabadságra. A szabadság, az egyéni auto
nómia gyakorlása akkor valóságos lehetőség, ha az egyének esélyegyenlősége fennáll.
Ez pedig nem képzelhetőel bizonyos fokú újraelosztás nélkül. Az egyéni szabadságjogok
pedig nem lehetnek az igazságosság egyedüli megalapozói.

Más libertariánus megközelítés az állampolgárokkal való egyenlő bánásmód, az eljá
rási igazságosság nevében hárítja el az osztó igazságosság gondolatát. Eszerint a társa
dalmi igazságosság modem koncepciója tévúton jár, amikor az egyének magatartása
helyett inkább a társadalmi berendezkedés egészének tulajdonít igazságos vagy igaz
ságtalan jelleget. Ez az érv sem egy kelet-közép-európai, sem egy fejlődő országbeli em
bemek nem lehet meggyőző, hiszen a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy egy rendszer
lehet a berendezkedésénél fogva igazságtalan.

Nehezen tudnánk azonban azokat a neoliberális érvéket elhárítani, amelyek az álla
mi újraelosztás hatékonyságrontó hatására mutatnak rá. Az "ingyenes" oktatás, egész
ségügy áldásairól szintén megvannak a magunk tapasztalatai. Azt sem minösíthetjük
rémképnek, hogy a bürokráciáktól való fuggés kiskorúsítja, korlátozza a polgárokat.

A keresztény szemlélethez közel áll az a szociál-liberális irányzat, amit J. Rawls fel
fogása képvisel. Egyesek egyenesen szellemi rokonságot látnak közötte és a múlt szá
zadban élt Felicite de Lamennais közott. A francia pap megkísérelte beépíteni a katóli
cizmusba a modem kor eszméit. XVI. Gergely ugyan elítélte egy enciklikájában, de a
mai kereszténydemokrata, keresztényszociális mozgalmak szellemi előfutárukat tiszte
likbenne.

Rawls abból indul ki, hogy a modem társadalomban nincs egységes érték- és célrend
szer. A jóról alkotott elképzelésekben azonban van egy olyan részleges hasonlóság,
amely elegendő ahhoz, hogy megalkothassuk az igazságosság elveit. 1. Minden személyt
egyenlő jog illet meg az alapvető jogok legkiterjedtebb mértékéig, amíg csak az mások
hasonló szabadságával összeegyeztethető. 2. A társadalmi és gazdasági egyenlötlensé-
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geknek két feltételt kell kielégíteniük: a) a társadalom legkevésbé előnyös helyzetben le
vő tagjainak legnagyobb haszna fiiggjön tőlük; b) azok a hivatalok és pozíciók, amelyek
hez kapcsolódnak, mindenki számára nyitva álljanak egyenlő feltételek mellett. Ütközé
sek esetén az első elv megelőzi a másodikat. Tehát az egyenl&ég nem lehet ok a szabad
ságjogok csorbítására, de az elvek teljesülése igényli a piaci elosztás korrekci6ját.

Következtetések

Keresztény nézőpontbóla társadalmi igazságosság megköveteli, hogy a társadalom tagjai
számára biztosítsák az emberhez méltó élet alapfeltételeit. Ennek konkrét tartalma nyil
vánvalóan összefügga társadalom fejlettségével. Akereszténységvilágos és egyértelmúel
kötelezettsége a szegények és bármilyen más szempontból elhagyatottak, kiszolgáltatottak
mellett nem engedi meg, hogy bármilyen gazdasági nehézségre hivatkozva elfeledkezzünk
a társadalmi igazságosságról. Akeresztényeknek azértis fontos hivatásuk, hogy újra és új
ra szembesítsék a társadalmat az igazságosság mércéjével, mert a gazdasági szükségsze
rűségekelismerése idővelkönnyen válhat okból ürüggyé. A piacgazdaság szigorűés követ
kezetes "rászabadítását" a társadalomra a közgazdasági összefüggések felismerése ered
ményezte. A közgazdászok körében a nem kívánatos mellékhatásokat (munkanélküliség,
szociális ellátás szerény szinlje stb.) szükséges rossznak tekintik. Könnyen adódhatnak
azonban majd olyan helyzetek egy valóságos tőkés réteg kialakulása után, amikor a gaz
dasági szükségszerüség hivatkozási alappá válik ajobb helyzetben lévők számára, akik
nek a zsebére menne az igazságosság érvényesítése. Mindig fel kell tennünk a kérdést,
hogy nincs-e olyan racionális megoldás egy-egy gazdasági-szociális problémára, amely in
kább tekintettel van a rosszabb helyzetben levökre.

Egy keresztény ugyan semmi szín alatt nem számüzheti Hayekkel, a libertariánus
gondolkodás egyik kiválóságával együtt a mítoszok világába a társadalmi igazságossá
got, alkalmazásának mikénljében azonban okvetlenül tekintettel kell lennie az ö és elv
barátai ellenvetéseire. A keresztények elképzelései akkor jöhetnek széba, ha a gazda
ság, ill. a társadalom tényleges működéséböl indulnak ki. A társadalmi igazságosság
nem kezelhető pusztán elosztási kérdésként - amint azt a szociális enciklikáknak is
felróják - hanem a gazdaság teljes rendszerére kell figyelni.

Ahhoz hogy a keresztény felfogásnak tényleges társadalmi hatása legyen, még több
feltételre szükség van. Mostanában nemegyszer leírták már, hogy milyen fontos lenne,
hogy múködjenek társadalomelmélettel, -politikával foglalkozó szellemi múhelyek. A
közéletben aktívan részt vevő keresztények nélkül pedig a ragyogó gondolatok is csupán
ábrándok maradnak. Azt is jónéhányszor leszögezték már, hogy a társadalmi méretek
ben való gondolkodást nem szabad kijátszani az egyház saját karitatívakcióival szem
ben, egyikkel sem lehet ~váltani"a másikat.

Annyi bizonyos, hogy Isten és a történelem a mai egyházat és a mai keresztényeket
elsősorbanaszerint fogja megítélni (Mt 25,31-46), hogy a jelenlegi társadalmi átalaku
lás folyamatában mind társadalmi szinten, mind az egyes embernek nyújtott segítségé
vel szolgálta-e a felebaráti szeretetet és a társadalmi igazságosságot.
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