
LU~LÁSZLÓ Etikus gazdaságot!
Térségünkben az elmúlt években varázsigévé lett a piacgazdaság:
ha egyszer gazdaggá tette a nyugati országokat, bizonyára a bol
dogság ígéretföldjére vezeti el a most felszabadult társadalmakat
is. A központi pártirányításos, tervgazdaságos gazdasági rendszer
csődje után a szabadversenyt hívták segítségül, a piac irányítására
bízták az országot: "láthatatlan kezével" tegyen rendet, s juttasson
bennünket jóléthez.

Túl vagyunk az első álmélkodásokon és csalódásokon. Tudjuk már:
az anyagi jólét nem sült galamb, amely magától a szánkba repül; a
bőségszarut hamarabb megkaparintják az ügyeskedők, mint a dolgo
sak; sokak növekvő elszegényedése kíséri kevesek gazdagodását.

A szekularizáció során aztán az emberi tevékenységek sorra füg
getlenedtek a vallási, sőt az erkölcsi szempontoktól. Az ipari és a
polgári forradalmak egyre inkább önállósították a gazdasági életet,
amely hovatovább egymaga vette kezébe a társadalom irányítását.
Századunk pedig eljuttatott a végkifejletig: a tudomány és a politi
ka után - sőt: előtt - a gazdaság is lerázta magáról az "idegen",
"kívülről ráerőszakolt" elvek és értékek igáját. - Az önállóskodás
eufóriája azonban mindenütt szertefoszlott. Ma már látjuk: utat té
vesztettünk. A gazdaság is csak úgy működhet egészségesen, ha
nemcsak a profitra, a hatékonyságra törekszik, hanem tekintetbe
veszi az erkölcsi törvényeket és értékeket is.

Különösen fontos szerep jut ebben az államnak és azegyháznak
is. Az állam köteles gondoskodni azokról, akik veszteseivé, kárval
lettjaivá lettek a gazdasági átalakulásnak, a föllendülésnek vagy
éppen válságnak. Az egyház pedig isteni küldetését teljesítve emeli
föl szavát az emberi méltóság, a személy, az élet védelmében, síkra
száll a társadalmi igazságosság, a szabadság, a jogegyenlőség mel
lett, és segítségére siet az elnyomottaknak, a peremre sodródottak
nak. (Dokumentum-összeállításunk erre mutat néhány példát.)

Ma újra szóba áll egymással ökonómia és etika, bármilyen nehe
zen indul is ez a párbeszéd. Meg kell tanulni egymás nyelvét, meg
ismerni egymás gondolkodásmódját, értékrendszerét, felismerni
azt, hogy a két fél csakugyan nem nélkülözheti egymást. Különö
sen nehéz - és sürgetően fontos - e párbeszéd megkezdése ha
zánkban, ahol egyfelőlegy új gazdaság struktúráinak kell kialakul
niuk, másfelől viszont újra föl kell fedeznie az erkölcsi alapértéke
ket egy olyan nemzedéknek, amelyben ezeket kiirtották vagy el
torzították. A kezdődő dialógushoz kíván hozzájárulni e számunk
is. Földhözragadt tekintetek lekicsinylően előkelő "kívülállók" fon
toskodásának bélyegezhetik e törekvést is - valójában a legneme
sebb szolgálata ez hazánknak és egyházunknak.
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