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oktat. Számos könyve és
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ésmikroökonómiai

modellezés területéről,

Cikkünkben az egyház társadalmi tanítását nem a gazdaságel
méletekre, hanem a gyakorlatban megvalósult gazdasági rend
szerekre vonatkoztatva kívánjuk vizsgálni. Erre a megközelítésre
azért van szükség, mert nem léteznek megvalósult gazdas ágelmé
letek. A gazdasági elméletekből csak elméleti gazdaságok származ
tathatók le. A gyakorlatban kialakult rendszerek nem felelnek meg
egyetlen elméleti modellnek sem. Nemcsak arról van szó, hogy'
nem valósítják meg torzítatlanul és ellentmondásmentesen azt az
elméleti modellt, amelyen alapulnak, hanem hirdetett elveik sok
szor tisztázatlanok és megvalósíthatatlanok; az egyes kormányzati
intézkedések az elvekkel sokszor ellentétesek; a létrejött rendszerek
k ülönböző társadalmi erők és érdekcsoportok összeütközésének és
kompromisszumainak eredményeként jöttek létre, és nem vezethe
tők vissza egyetlen ideológiai bázisra.

Gazdaságelméletek és a gazdaság

A "létező" liberalizmus

A liberalizmus
megsértése

Hogyaszocializmushoz egy ideje hozzá kellett illeszteni a "létező"

szót, az azt bizonyítja, hogy - jó esetben - súlyosan torzultan
valósult meg. Valójában valami egészen más jött létre, mint amit az
elmélet állított róla. Sajnos a liberalizmushoz nem tesszük hozzá a
"létező" jelzőt, pedig legalább annyira indokolt lenne.

A "létező" liberalizmusban ugyanis a piac nem az elméletnek meg
felelően működik. Az állam szerepe eltér a deklarálttól, túlteng benne
egyes járadékkereső csoportok tevékenysége. A magukat legliberáli
sabbnak hirdető országok kormányai is - leplezetten vagy nyíltan 
antiliberális gazdaságpolitikát folytatnak (lásd például az USA mező

gazdasági politikáját) és a világgazdaság vagy világpolitika legkisebb
vá1ságjeleire is szélsőségesen protekcionista intézkedésekkel reagál
nak. A világplacot liberális piacnak tekinteni több mint naivitás.

A klasszikus elmélet szerint ugyanis egyetlen piaci szerepiőnek

sem szabad olyan viszonylagos gazdasági erővel rendelkeznie,
hogy a piaci árat egymaga befolyásolni tudja. Ezzel szemben nem
csak a szoros értelemben vett gazdasági alanyok, de országok és
országcsoportok sértik meg nap mint nap ezt az elvet.
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Az egyház
elhatárolódása

Azok a líberalízmust célzó nemzetközi megegyezések, amelyek
a sokszor reménytelenül hosszú, éveken keresztül folyó tárgyalás
sorozatok után létrejönnek, csak a hatalommal rendelkezők relatív
pozícióit tükrözik, és a küzdelmet kevésbé látható területekre szo
rítják vissza. A nem piaci eszközökkel folyó harc azonban a liberálís
kulisszák mögött változatlanul tart.

Ami pedig a líberális elvek tisztázatlanságát és megvalósíthatat
lanságát illeti, az utilítárius filozófia etikai megalapozása és ember
képe egyaránt a primitívségig leegyszerűsített és egysíkú.

Etikai megalapozása szerint az a cselekedet a legjobb, amelyik a
legnagyobb számú egyénnek a legnagyobb boldogságot szerzi. Az
az erkölcstan azonban, amely a jótettet úgy definiálja, hogy az az
általános boldogságot előmozdítja (Bentham), önmagában is
megkérdőjelezhető, "hiszen a tett erkölcsösségét a következmé
nyekből ítéli meg... (és ezért) ... egy utilitarista rendszerben az
összes szokásos erkölcsi törvények kivételeknek vannak alávetve"
Ez az elv azonban összekapcsolódik egy másik, abszurd és bizo
nyítatlan tétellel: azzal az állítással, hogy önzésünk által a közösség
javát mozdítjuk elő (az érdekek természetes összhangjának tana).
Ez a tan Adam Smith előtt már fél évszázaddal megjelent az euró
pai gondolkodásban (Mandeville: Mese a méhekről, 1723) és jellem
ző, hogy a láthatatlan kéz gondolata Adam Smithnél is nemcsak
klasszikus közgazdasági művében, hanem az erkölcsről szóló mű

vében is feltűnik. A gazdasági líberalízmus filozófiai alapjai így a
leibnizi "praestabilia harmónia" gondolatáig nyúlnak vissza, ame
lyet az egyesek erőkifejtése mögött meghúzódni véltek, és amely
mindvégig naiv és megalapozatlan állítás maradt.

Ami az elmélet pszichológiai megalapozását illeti, az egyén gyö
nyör- és haszonkeresése sem felel meg egy mélyebb emberképnek.
Bentham nem disztingvált élvezet és boldogság között és pszicho
lógiai felfogása a 19. század elejének determinisztikus szemléletét
tükrözi. A gazdasági líberalízmus erkölcstani és lélektani megala
pozása így enyhén szólva ingatag.

Emellett nemcsak az egyéni hasznosság mérésének nincs közvet
len empirikus alapja, de bizonyíthatatlan az "egyéni jó" közjóvá
való átalakításának lehetősége is. Arrow .Jehetetlenségi tétele" ép
pen az utóbbit bizonyítja egzakt matematikai eszközökkel.

Az egyház szociális tanításának gazdaságelméleti értelmezésénél
sajátos problémát okoz, hogy az enciklikákban és más dokumen
tumokban mindig csak az a két fő irány van megjelölve, amelyektől
az egyház egyaránt elhatárolja magát: a szocializmus és a libera
lizmus. (Sollicitudo rei socialis 21, Rerum novarum 99-105). Valójában
még a gazdaságelméletek története is azt mutatja, hogy

- ezen pólusok között számos olyan elmélet jött létre, amelyek
hez a gyakorlatban megvalósult gazdaságok közelebb állnak (ezt
mutatják a szociális piacgazdaság, szociálliberalízmus, liberális na
cionalizmus, jóléti állam, stb. kifejezések);
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Vö. Körössénvi András:
Liberális vagy

konzervatív
korszakváltás

Anémet gazdasági
csoda

- az egyes elnevezések jelentésváltozáson mentek keresztül
- sok esetben az egyes elméletek elhatárolása más törésvonalak

mentén jött létre (Keynesianus - neoklasszikus - monetarista 
racionaális várakozások makroökonómiája stb.).

A gazdaságelméletek gyakorlati kialakulására és történelmi jelen
tés-változásaira igen jó példa a magyar politikai pártok többsége által
célként kitűzött szociális piacgazdaság, amelynek elméleti alapjai a két
világháború között alakultak ki Eucken, Röpke, Rüstow és Müller-Ar
mack munkáiban, majd Erhard vezetésével "német gazdasági csoda
ként" valósult meg. Ez az elmélet egyaránt harcolt a liberális kapita
lizmus túlhajtásai és az akkor fenyegető totalitariánus rendszerek el
len. Hirdette az állam versenyt szabályozó szerepének szükségességét
és a szociális partnerek közötti kiegyezést és kiegyenlítést a piac szél
sőséges igazságtalanságainak kivédésére. Az állami szabályozás és új
raelosztás minimumának elfogadásával ez az elmélet sérti a klasszi
kus liberalizmus elveit, de gyakorlati megoldást nyújt a piaci verseny
fenntartására a szociális feszültségek egyidejű enyhítése mellett.

Ez a jellegzetesen német nyelvterületre korlátozódó elmélet a meg
valósulás során egyre közelebb került a "jóléti állam" koncepciójához,
és ma osztozik a .mínímalís államot" követelők támadásaiban, akik
szerint a jövedelmek túlzottan nagy hányadának elvonása és újra
elosztása a gazdaság zavartalan működését alapjaiban fenyegeti.

Mindebből az következik, hogy figyelmünket nem a meg nem való
sult elméletekkel való terméketlen vitákra kell fordítani, ha a szociális
tanításokat konkrét cselekvési program alapjává akarjuk tenni, hanem
a létező gazdasági rendszerek valóságos problémáiból kell kiindulnunk.

A katolikus szociális tanítás

Az egyház szociális tanításainak nemcsak következetessége, de érvé
nyessége is csodálatra méltó, de mindez onnan származik, hogy teoló
giai és morális szemlélettel közelednek a gazdaság és társadalom prob
lémáihoz és dekraláltan nem kívánnak sem ideológiát sem közvetlen
gyakorlati útmutatást adni (Sollicitudo reisocialis 41, Centesimus annus 43).

Ugyanakkor a szociális tanítások korról korra elemzés tárgyává
teszik és hihetetlen érzékenységgel követik a társadalmi és gaz
dasági élet változásait és megoldandó problémáit. Egyrészt tehát
viszonylag pontos leírását kapjuk a változó gazdasági valóságnak,
másrészt a változatlan teológiai és erkölcsi elveknek, és a két pólus
között átívelő hidat mindig magunknak kell(ene) megteremtenünk.

Fordítsuk figyelmünket a Rerum naparum óta megváltozott világ né
hány vonására és azokra a feladatokra, melyeket e változások számunk
ra jelentenek. Felsorolásunk természetesen nem lehet teljes, nincs szígo
rú szerkezetbe foglalva és bizonyára tartalmaz szubjektív elemeket is:

1. A gazdasági problémák globalizálódtak. Nincs többé zárt gaz
daság. A világot egyetlen technikai fejlődési pálya uralja, amely az
egész világ nyersanyagkészletét használja. A tőke számára általá-

84



Változások a
gazdasági életben a
Rerum Novarum óta

Az enciklikák tükrében

ban nyitottak az országhatárok és oda áramlik, ahol olcsó, de meg
felelően képzett munkaerőt talál. A multinacionális cégek "vállala
ton belüli" (de egész világra kiterjedő) munkamegosztása, vertiku
mok tagolása átmetszi a nemzeti határokat és a gyártás folyamatos
globális átcsoportosítását idézi elő.

2. A gazdaságok közötti interdependencia megnövekedett, ami az
előbbi állításból természetszerűleg következik. A legtávole bbi or
szágokban lezajló gazdasági vagy politikai folyamatok .s köz
vetlenül érinthetik a föld bármelyik országát, és hosszú láncreak
ciókat idézhetnek elő, mint például az 1973 és 1979 évi olajválság.

3. A személyes felel6sségünk térben és iMben egyre messzebb terjed,
hiszen döntéseink következményei sokszor távoli országokban je
lennek meg. A rendszer bonyolultsága, és áttekinthetetlensége
ugyanakkor a kiszolgáltatottság érzését kelti valamennyiünkben.

4. Az egész rendszer hibás műkidése lokális módszerekkel nem javítha
tó,hiszen távolról érkező és késleltetett hatásoknak vagyunk kitéve,
amelyeknek sokszor az igazi eredetét sem ismerjük.

5. A szegénység és gazdagság nemezeti szintre emelkedtek, mert míg
a nemzeteken belüli újraelosztás általánossá vált (ami nivellálja a
belső életszínvonalat), mindenki elzárkózik a nemzetközi újraelosz
tás gondolatától (ami növeli a nemzetek közötti szakadékot).

6. Igen soknemzeti probléma csak nemzetközi szinteoldható meg; mert
nemzetközi eredetű és mert egyes országok anyagi erejét a szüksé
ges anyagi források messze meghaladják. Ugyanakkor rnegol
datlanságuk nemcsak az adott nemzeten belül fontos, hiszen éppen
a gazdaságok kölcsönös függése miatt bármikor nemzetközi politikai
vagy gazdasági problémává mérgesedhetnek (lásd például a Közép
és Kelet-európai országok tönkrement gazdaságának megsegítését,
amelyet a fejlett országok következetesen visszautasítanak).

7. Az ember és természet viszonyának változása (az új technológiák
és méretek miatt) új problémákat okoz. Az ózonréteg elvékonyodá
sa, a melegházi hatás, a savas eső, de még egy csernobili kataszt
rófa hatása is messze túllép a nemzeti határokon, ami a nemzetek
együttműködésénekújragondolását igényli.

Ezen állítások mindegyikével kapcsolatosan tömegesen idézhet
nénk az újabban megjelent szociális enciklikákból, a rendelkezésre álló
helyen azonban csak néhány példa felsorolására vállalkozhatunk.

A problémák globalizálódásával kapcsolatban nemcsak rövid
idézetekre, de a Sollicitudo rei socialis egy teljes fejezetére hivatko
zunk (A mai világképe 11-17). A "világméreteket öltött szociális kér
désről" melyről először a Populorum pogressio szólt, már a 9. pont
ban említést tesz az enciklika, a 10. pontban pedig először beszél
az egyén mellett a nemzetek önzéséről és - ha úgy tetszik - egy
új közjó definicióról: az egész emberiség javáról. Sem az önzés nem
zeti szintre emelése, sem pedig a közjó fogalmának ilyen kiterjesz
tése nem triviális. Nem kevesebbet jelent ez, mint hogy egy nemzet
sem gazdagodhat a másik rovására. Területi szuverenitása nem jo-
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Acselekvés
felelőssége

Arendszer etikai
vizsgálata

A19. századi
megoldási modell

gosítja fel arra, hogy természeti kincseit csak saját javára fordítsa
- de arra sem, hogy gazdasági hatalmával visszaélve más nemzet
természeti kincseit olcsón megszerezze és elherdálja.

A kölcsönös függőségnek nemcsak a tényét szögezi le az Sollici
tudo reisocialis (38), de azt erkölcsi kategóriaként jelöli meg, amely
ből logikusan következik a szolidaritás igénye, ami "nem holmi
szánalom és bizonytalan irgalmasság, vagy felületes részvét annyi
szenvedőember iránt, hanem ellenkezőleg:eltökélt akarat és állan
dó gondoskodás a közjóért, azaz mindenkiért külön-külön és
összességében, mert mindnyájan felelffsek vagyunk" (kiemelés tőlem).

Személyes felelősségünk kiterjesztése, amely részben a tömeg
kommunikációs eszközök tökéletességének következménye (CA
51) ugyancsak gyakran visszatérő gondolat. Az egész világ a fele
barátunk lett, úgy összezsugorodott a tér körülöttünk. J. Maritain
írta le a Szent Tamás-i tulajdon fogalmát fejtegetve, hogy a javak
egocentrikus felhasználásával nemcsak Isten és önmagunk ellen
vétkezünk, hanem felebarátunk ellen is, mert egyetlen cselekedetünk
ben sem vagyunk egyedül. A szegények mindig a közelünkben van
nak (bárhol is vannak a világon), és jogaikat követelik.

Az egész rendszer működik hibásan, ezért magát a rendszert is
felül kell vizsgálni etikai szempontból (SRS 16, 17). Mechaniz
musai, "amelyeket közvetlenül a fejlett országok irányítanak, sajá
tos hatásmódjukkal azok érdekét szolgálják, akik rendelkeznek ve
lük". A fejlődés érdekében tehát világméretű összefogásra van
szükség. Ez megköveteli azoknak a nyereség- és hatalmi pozícióknak
a feladását, amelyek felett (ma) a gazdag országok rendelkeznek.

Az enciklikák nemzetközi megoldásokat keresnek és javasolnak,
nyugodtan hozzátehetjük, egyenlőre eredménytelenül.

"Az állam feladata, hogy a közösségi javak védelméről gondos
kodjon, amihez hozzátartozik a természeti és emberi környezet.
Ezek védelmét nem képesek biztosítani kizárólag a piaci mechaniz
musok" - írja a Centesimus annus (40).

Mindezek az idézetek arra szolgáltak, hogy bizonyítsák: a fel
sorolt és általam fontosnak tartott változások megfelelő súllyal sze
repelnek a szociális enciklikákban.

Ezek a változások azonban egyazon jelenségnek sokféle oldalát
mutatják, Ez a jelenség a világ globálissá tágulása és a megoldatlan
szociális problémáknak egy szintén magasabban történő megjele
nése. Mindaz, ami a 19. században nemzeti szinten megoldatlan
volt, az vagy úgy oldódott meg, hogy a kormányok externalizálták
(a belső problémát a nemzetközi közösség kárára oldották meg),
vagy ma is megoldatlan nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt
(SRS 9). A szabályozatlan, szélsőségesen liberális piacot, melynek
gazdasági elméletével az enciklikák szembeszálltak, már igen sok
országban megszelíditették (ordoliberalizmus, szociális piacgazda
ság, jóléti állam), de nemzetközi szinten tovább él és a szociális
tanításokat aktuálisabbá teszi, mint valaha.
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Híd az etika és a gazdaság között

Az abszolút értékrend
érvényesítése

A szolidaritás határai

Azok az új változások, amelyeket felsoroltunk és amelyekről az
enciklikák is nagy hangsúllyal beszélnek, a közjó, az igazságosság,
a szubszidiaritás és szolidaritás értelmezését és érvényesítését rend
kívüli módon megnehezítik. Mégis, a megváltozott (mindig új) vi
lágban az a feladatunk, hogy ezt megkíséreljük.

A közjó az egyház szociális tanítása szerint nem az anyagiakkal
mért maximális jólét, nem is a javak valamiféle optimális elosztása.
Fogalmát nem szubjektív elemekből építjük fel, hanem egy abszo
lút értékrendbőlszármaztatjuk. A közjó ilyen értelemben az emberi
jogokat, tehát közvetve a személyes szabadságot garantáló állapot,
amelyben az igazságosság is új értelmezésre .szorul. Tartalmazza a
kommutatív és disztributív igazságosságon túl a szociális igazsá
gosságot is, azt, hogy az egyén a társadalomban betöltött szerepe
szerint aktívan és produktívan részt vehessen (a társadalom részé
ről) és részt is vegyen (az egyén részéről) a közösség életében.

Ki lehet-e terjeszteni ezt a definíciót a világ társadalmára? Egyál
talában van-e a világnak társadalma? Az emberiség, amelyekre a
Gaudium et spes konstitúció és az enciklikák fogalmi kiterjesztése
vonatkozik (GS 63, pp 3, AC 52), nem olyan strukturált közösség,
amelyben az egyén megkövetelt, aktív szerepe olyan könnyen de
finiálható. Közjó definíciónk szervezett világot feltételez, átlátható
összefüggésekkel. Ez a szervezett világ persze létrejöhet egy meg
engedett verseny (szabályozott konfliktusok sorozata) eredménye
ként is, amelyben a versenyzők csak önmagukkal és a szabályokkal
törődnek - tehát helyzetük átláthatóbb -, de akkor hogyan sza
bályozandók az ilyen rendhez szervesen hozzátartozó konfliktu
sok? Csupa olyan kérdés, amely a hídteremtéshez hozzátartozik.

Hogyan értelrnezzük az enciklikák által oly sokszor említett szo
lidaritást, ha azt az emberiség határáig akarjuk kiterjeszteni? Kivel
és milyen körben legyünk szolidárisak? Az önkormányzattal, a
kormánnyal, az Európai Közösséggel vagy az Egyesült Nemzetek
kel? Ezek a hierarchia konfliktusai, amelyek csak úgy oldhatók fel,
ha az minden szinten szabályozott. Van-e ilyen szabályozott hier
archia a mai világban? E kérdések megoldása nélkül nincs híd az
erkölcsi alapelvek és a létező gazdaságok között.

Hogyan lehet érvényesíteni a szubszidiaritás elvét - azt az elvet,
amely szerint minden problémát a lehető legalacsonyabb szinten kell
megoldani: azok körében, akik még átlátják és igazságos kezelésére
képesek - egy olyan világban, amelyben a külőnböző problémák
különböző közösségekben és különböző szinteken jelentkeznek?

A feladat elcsüggesztő lenne, ha nem tudnánk, hogy nem ván
dorolunk egyedül. De ,,6 magáévá tette az ember útját, és vezeti
még akkor is, ha nem tud róla" (CA 62).
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