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Erkölcs és gazdaság
A gazdasági élet "egyike a legfontosabb területeknek, ahol hitünket
megéljük, felebarátainkat szeretjük, ellenállunk a kísértésnek, telje
sítjük Isten teremtő tervét, és tökéletesítjük megszentelődésünket"

- olvasható az USA püspökeinek 1987-es nyilatkozatában. A gaz
dasági tevékenység alapvetőerr fontos az emberi élet anyagi fölté
teleihez. Szerves része a társadalmi valóságnak is, hiszen sokan
vesznek részt a közös vállalkozásokban, a munkamegosztásban
egy-egy közös cél elérése érdekében. .

A gazdaság szolgálat, értelmét nem hordja magában. [ohannes
Messner meghatározása szerint a gazdaság Ifa szűkös eszközök le
hető legjobb alkalmazása az egzisztenciális célokkal támasztott föl
adatok szolgálatában". Egyre nagyobb körben tudatosodik, hogy
az emberi cselekvésnek ezen a területén is szükség van erkölcsi ori
entálódásra. Az iparosodás előtti agrártársadalomban a gazdasági te
vékenység célja jóformán az ember alapvető anyagi igényeinek kielé
gítése volt. Az ipari társadalom dinamikus gazdasága azonban egyér
telműen meghaladja az ember alapigényeit, és így halaszthatatlanul
és mind nyomatékosabban fölmerül a távolabbi célok kérdése.

Az ipari társadalom kezdettől fogva magában hordozott külön
bözö jellegű fogyatékosságokat és igazságtalanságokat. De megál
lapítható, hogy "amennyire történelmileg visszatekinthetünk, ...
mindig voltak elfogadhatatlan társadalmi jellegű visszaélések".
Höffner kardinális szerint a városok lakosságának 7-10 százaléka
koldus volt az iparosodás előtt is. A népesség nagy része évezrede
ken át rabszolgákból állt. De csak az iparosodás korában szerve
zödhetett ellenállás a gazdasági rend igazságtalanságai ellen. En
nek kétségtelenül kedvezett, hogy a gyárakban sok munkás dolgo
zott együtt, ami megkönnyítette a közös fellépést.

Az igazságosság eszményének védelmezése a erkölcsteológia és
az etika föladata. Az egyes országok konkrét lehetőségeire a szak
tudósoknak kell tekintettel lenniük. Számolniuk kell az örökölt ha
gyományokkal, mert ezek - még ha kevésbé ideális szerkezeteket
hoztak is létre - nem változtathatók meg hirtelen a társadalmi
szövedék és a stabilitás komoly veszélyeztetése nélkül. "Az erkölcs
teológia nem ignorálhatja ezeket a föltételeket, ha el akarja kerülni
a haszontalan voluntarizmus, a naiv utópizmus és a hatástalan pro
fétizmus kísértését" (M. Vidal). Figyelmet érdemlő módon már
Max Weber különbséget tett érzületetika és felelősségetika között.
Az utóbbi is tudomásul veszi az értékrendet, de látja megvalósítá
sának korlátolt gyakorlati lehetőségeit is, és többre tartja a szerény
jótettet a korlátlan utópiánál. Az erkölcs gyakorlati alkalmazása
szaktudást is kíván.
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A gazdaság értelme

A gazdasági tevékenység erkölcsi értékelésében döntő fontosságuk
van a kitűzött céloknak. Közgazdászok gyakran nem kívánt beha
tolásként utasítják ki tudományuk területéről az erkölcsi megfon
tolásokat. Mert az ő tudományuk - mondják - éppúgy saját jogú
tudomány, mint a biológia vagy a medicína. Föladata azon törvény
ek tanulmányozása, amelyek lehetövé teszik az optimális eszköz
kombinációt a jövedelmek maximálásához a szűk nyersanyagtarta
lékok minimális használatával. E föladat megoldása közben a gaz
daságtudomány autonómiát élvez, nem függ morális szempontok
ból.

Öntörvényű tudomány A II. Vatikáni zsinat is beszél a gazdasági tevékenység "sajátos
eljárásmódjairól és törvényszerűségeiről". E módszerek és törvény-

Gaudium et spes 64. szerüségek kutatása és kidolgozása közben a gazdaságtudomány
autonómiát élvez. E törvényszerűségek helyes alkalmazása egy bi
zonyos termék előállításáranem erkölcsi kérdés, hanem technikai
illetékességet és szakértelmet kíván. Ennek a kompetenciának er
kölcsi vetülete legföljebb azt a követelést tartalmazza, hogy a gaz
daságért felelősek rendelkezzenek a lehető legjobb szaktudással.

A személyes felelősség leginkább az előállítandó termék megoú
lasztásában nyilvánul meg, e döntések tehát csak komoly lelkiisme
reti mérlegelés után hozhatók meg, hiszen ezután már jóformán
morális szempontok nélkül alkalmazhatók a gazdasági tevékeny
ség törvényei.

A termelésre kiválasztott termék többnyire hasznos és a közös
séget szolgálja. A fogyasztók többsége is ilyen termékek után ér
deklődik. A vállalkozónak a portékát egyszerre kell kedvező áron és
nyereségesen előállítania; kedvező áron, hogy lehetőleg sok ember
megvásárolhassa, és nyereségesen, hogy a vállalkozás virágozzék.

Utilitarizmus Bizonyos értelemben tehát a gazdasági tevékenység célja a nye-
reség. Sőt a gazdasági liberalizmus számára a nyereség maximálása
a sikeres vállalatvezetés legfőbb célja. A gazdaságtudományok 
erkölcsi értékek befolyása nélkül - tanítják azokat a módszereket
és törvényeket, amelyek alapján ez a cél elérhető. A liberális kapi
talizmusban az értékmentes gazdaságtudományt hirdetik. De kép
viselőik - anélkül, hogy észrevennék - az utilitarista etikát tet
ték meg értékrendszerükké.

Az egyház elutasította azt az elméletet, amely szerint a gazda
sági tevékenység alapvető értelme a "nyereség megcélzásában vagy
a hatalom gyakorlásában" állna (GS 64). A tisztes haszonra törek
vés legitim - a nyereség mégis csak másodlagos célja lehet a vál
lalkozásnak. Ha elsődleges célja lenne, elkerülhetetlenül sok visz
szaélést és igazságtalanságot vonna maga után, amint a tapasztalat
bőségesenmutatja.

Társadalmi össztermék A javakat nemcsak nyereségesen, hanem olcsón is kell előállíta-

ni, hogy sokan megvehessék. Ez a követelmény vezetett a társadal-
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mi produktum maximálásának alaptételeléhez. miszerint csak az a
gazdasági tevékenység értelmes, amely a legmagasabb jövedelmet
hozza. De kérdéses, hogy az ilyen cél is végső értelmét adhatná-e
a gazdaságnak. Ha a társadalmi produktum maximálása magasabb
kulturális értékeket veszélyeztet, akkor már nem mondható értel
mesnek. A kisgyerekes anyák kenyérkeresőmunkája mennyiségileg
növeli ugyan a társadalmi terméket, de ez fontos, nem anyagi ér
tékek rovására történik. Éppígy a folyamatos termelés vasárnapo
kon emeli a társadalmi produktumot, de a vasárnap megszentelé
sének kárára.

Összefoglalva megállapítható, hogy a gazdaság célja nem lehet
a puszta profit, sem a társadalmi termelés maximáiása vagy a le
hető legtöbb ember anyagi jóléte. Ezek a haszonelvű etika kritéri
umai, amelyek az igazságosság és a keresztény hit követelményei
nek fényében nem állják ki az alapos próbát.

A gazdaság az emberért

Aszegények mellett

Anélkülözhetetlen
nem a

legszükségesebb

A katolikus társadalomtan számára egyértelmű,hogy a gazdaság
nak az ember szolgálatában kell állnia, és nem fordítva. A zsinat
kinyilvánította: "A termelés alapvető célja... az ember szolgálata,
mégpedig a teljes ember szolgálata, amely tehát tekintetbe veszi
egyfelől az anyagi szükségleteknek, másfelől pedig az értelmi, er
kölcsi, szellemi és vallási életnek igényeit. Azt mondottuk: az em
ber szolgálata, tehát minden emberé, minden embercsoporté, bár
mely fajhoz tartozzék és bármely világrészen lakjék is" (GS 64).

A USA püspökei ezt a gondolatot pregnáns, kategorikus kijelen
téssel elevenítik föl: "Minden gazdasági rendszert aszerint ítélünk
meg, mit tesz az emberek érdekében, milyen hatással van rájuk, és
hogyan tesz lehetűvé mindnyájuk részvételét benne. A gazdaságnak
kell az embert szolgálnia, és nem fordítva." II. János Pál pápához
csatlakozva a szegények mellett szálltak síkra. Ezzel nem akarják
azt mondani, hogy a gazdaság legfőbb célja a szegények szolgálata;
ez túl szűk meghatározás lenne. De a szegények elhanyagolása
egyértelműenannak a jele, hogy az illető gazdasági rendszer nem
áll eltökélten az isteni terv szolgálatában az emberek mellett, már
pedig ez csak akkor valósulhat meg, ha minden ember hatékonyari
hozzájárul.

Amennyiben a gazdaság más, magasabb célokat szolgál, "nem
egyetlen és nem is a legfőbb célja az embernek és a társadalomnak,
hanem az őt megillető helyen kell beilleszkednie a célok jogos
rangsorába" O, Höffner). Ebben a hierarchiában följebb áll az ember
méltósága és szabadsága, a kulturális értékek, a vallás és az erkölcs,
valamint Isten egyetemes terve a világról.

Ámde az is igaz, hogy az ember gazdasági szükségletei nélkü
lözhetetlenek földi életéhez. Ebben áll a gazdaság méltósága. Anya-
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gi szükségleteinek kielégítése nélkül az ember csak kor1átozottan
közelíthet a magasabb értékekhez. "Ha nem állnak rendelkezésére
elégségesen a gazdasági javak, előteremtésük, más igényekkel
összehasonlítva, a gazdaság számára a legfőbb prioritást jelenti"
(J-M. Aubert). Ezek a más igények nagyobb szabadságban csak ak
kor valósíthatók meg, ha bizonyos anyagi jólétet már elértek. Ezért
a materiális haladás jogos cél, amelyre törekedni kell.

Közeli célok

A gazdaság közeli célja az ember materiális igényeinek kielégitése:
tartós és stabil gondoskodás táplálékról, ruháról, lakásról. szállí
tásról, szerszámokról, gépekről stb. De nem anyagi javakat is állít
elő a gazdaság, például információkat a tömegtájékoztatás révén és
jogi tanácsadást ügyvédi irodákban. Minden esetben az ember idő

leges, evilági igényeinek kielégítésérőlvan szó. A cél az, hogy min
den ember emberhez méltó életet élhessen.

Közjó De miben is áll az emberhez méltó élet? Milyen szükségletek
érdemlik meg, hogy teljesüljenek? A kábítószerfüggésben élt élet
nem emberhez méltó, és a kemény drog kivánása nem kielégítendő

szükséglet. Az ember igazi szükségleteinek szolgálatában álló gaz
daság a közjó szolgálatát célozza. Ennek megvalósításához kell
hozzájárulnia minden gazdasági vállalkozásnak, ezt kell föléren
delt célnak tekintenie.

"A közjó magában foglalja mindazokat a társadalmi életföltétele
ket, amelyek között az emberek, családok és társulások teljesebben
és könnyebben érhetik el végső céljukat" (GS 74). Ide tartoznak az
iskolák, kórházak, társadalmi intézmények, energiagazdálkodás,
úthálózat stb. Mégsem szabad a haladást kizárólag intézmények
ben, szervezetekben és technikában látni. A közjó végül is azokban
a javakban és értékekben áll, amelyek a társadalom tagjaiban való
sulnak meg. Az igazi haladást mindenekelőtt a nagyobb anyagi
biztonság, a társadalom egészséges fizikai és szellemi állapota,
tagjainak megfelelő műveltsége és képzettsége jelenti; hozzátarto
zik a munkahelyek teremtése mindenki számára, a vallási és kul-

. turális élet kedvező föltételei, a társadalmi igazságosság, az embe
rek szabadsága és egyenlősége. (A béke és rend megteremtése és
biztosítása a közjó más területe, de inkább az államnak és szerve
inek föladata, mint közvetlenül a gazdaságé.) Ezek a társadalom
tagjaiban megvalósult javak és értékek a társadalmi élet azon föl
tételeihez tartoznak, amelyek lehetővé teszik az embernek, hogy
tökéletesedését és kitűzött céljait jobban elérje.

A közjó nem lehet azonos a most élő generáció rövid lejáratú
előnyeivel. hanem magában foglalja a társadalom jövőjét is. Ezért
a gazdaságnak tekintetbe kell vennie azt is, milyen következmé
nyekkel jár tevékenysége a környezetre vagy a családra. A közjóval
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ütköző igényeket nem szabad kielégítenLMég kevésbé szabad nye
reségvágyból mesterségesen előidézni ilyeneket.

Egzisztenciális célok A közjó nem áll fölötte a személyes értékeknek, funkciója komp-
lementer jellegű: segít az embereknek föladataik teljesítésében,
amelyeket maguk nem, vagy nem eléggé láthatnak el. A közjó te
hát nem öncél, hanem még nagyobb célok szolgálatában áll. [ohan
nes Messner szerint ezek a magasabb célok az ember egzisztenciális
céljai. "A közjó a társadalom összes tagja számára segítség a egzisz
tenciális célok által neki kiutalt életföladatok teljesítésében." Követ
kezőleg ezek a célok (önfenntartás, öntökéletesítés, házasság és
gyereknevelés, gondoskodás embertársainkról, közösségépítés a
társadalomban, erkölcsi elkötelezettség) a gazdasági tevékenység
legfőbb célja is.

Az egzisztenciális célok szolgálnak kritériumokként a közjó ér
dekében teljesítendő föladatok számára. Minthogy több célról van
szó, előadódhatnak olyan helyzetek, amelyekben az érdekek vagy
célok összeütköznek, és közülük csak egy teljesíthető. így előfor

dulhat, hogy egy vesebajban szenvedő ember életének fönntartásá
ra a dialízis az egyetlen eszköz, a beteg családja azonban túl sze
gény, és egy fejlődő ország kénytelen sürgősebb föladatokra fordí
tani a pénzét. De még fejlett országokban is támadhat hasonló hely
zet, ha egy betegnek szívátültetésre van szüksége. Vagy: a házas
ságból származó kötelességek akadályozhatják a többi embertársa
ink szellemi és anyagi javáról való gondoskodást. Hogyan oldhatók
meg ezek a konfliktusok? A megoldást az ember végső céljának
kritériuma nyújtja.

A végső cél

A gazdaság végső célja nem lehet más, mint magának az emberi élet
nek a végső célja. Ez adja az átfogó keretet, amely lehetövé tesz
erkölcsi ítéleteket, és érvényük alapját megmutatja. Helyes megér
tése ezért döntő jelentőségű. II. János Pál a Familiaris consortio kez
dem enciklikában (1981) így írt: "A nagy feladat, amelynek megol
dására az emberi társadalom megújításához korunkban szükség
van, abban áll, hogy újra fölfogjuk az élet alapvető értékeinek végső

értelmét. Azokat a mérhetetlen lehetőségeket, amelyeket a tudo
mány bocsát az ember rendelkezésére, csak akkor lehet az emberi
személy javára fordítani - a maga teljes igazságában, szabad
ságában és méltóságában célként tekintve az embert -, ha a tudat
ban elevenen él a mondott értékek elsőbbsége." A keresztény eti
ka szerint ez a cél: Isten dicsőítése, teremtő tervének megvalósítása
a világ javára, az igazságosság, szeretet és béke országának alakí
tása. Ha a nem keresztények szemében Isten dicsőítése és országa
nem látszik is jelentősnek, ők is szolgálhatják a teremtés továbbfej
lesztésének célját, s ezzel akaratlanul is növelik Isten dicsőségét.
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Természetesen a keresztények tudatában lesznek annak, hogy e cél
hoz vivő útjukon szükségük van a Szentlélek vezetésére, aki egye
dül ismeri e mű tervét.

Tervének folytatódó megvalósítása által Isten megdicsőül a tör
ténelemben. Az emberek "joggal meg lehetnek győződve arról,
hogy tevékenységükkel a Teremtő múvét fejlesztik tovább, ember
testvéreik javát mozdítják elő, és személyesen segítik megvalósulni
az isteni gondviselés tervét a történelemben" (GS 34).

Célok ésutak Az emberek véleménye eltérő arról, melyik a legalkalmasabb út a
fölmutatott célok: közjó, egzisztenciális célok, Isten országa és te
remtő terve eléréséhez. Az világos, "hogy az alaptételtől a politi
kus alkalmazásig lépni bonyolult és nehéz..." Az etikai értékeknek
és céloknak "kölcsönhatásba kelllépniük empirikus adatokkal, tör
ténelmi, szociális és politikai adottságokkal, versenyezve a korláto
zottan rendelkezésre álló tartalékokért" (így az USA püspökei). A
konkrét ítélet helyessége a gazdaság kérdéseiben ezért nemcsak az
alaptételek erkölcsi erejétől függ, hanem az ítélő személy informáci
ójának pontosságától is. És az adatok értékelésében egymástól eltérő
értelmezések is lehetségesek.

Az etikai alaptételek mindazonáltallényegesek maradnak a gaz
dasági döntések és a gazdaságpolitika számára. A morálteológa ál
tal leírt célok és további, részletes levezetések határozott körvonalú
tájékoztatást adnak, amely elég világos ahhoz, hogy értelmes ítéle
tet hozhassunk.

Gazdasági modellek

Két világszerte elterjedt és arányát tévesztett ideológia abszoluti
zálta a gazdaságot. A klasszikus liberalizmus autonómnak tekintette

Autonóm gazdaság a gazdaságot abban az értelemben, hogy önszabályozó mechaniz
musokkal rendelkezik, miközben a gazdálkodó ember egyéni hasz
na a fő motor. Az "ortodox" marxisták pedig a gazdasági föltétele
ket, viszonyokat és folyamatokat a társadalmi, politikai, családi és
vallási élet összes folyamatainak meghatározó tényezőjévé tették.

A gazdasági dimenzió tényleg mindent átjár, de nem mindegy,
hogyan: szolgaként vagy zsamokként. Ha a gazdasági erők és vi
szonyok szülnék a jövőt, nem sok terünk maradna az alakításra. A
keresztény szemlélet arra biztat, hogy ha mozgósítjuk erőinket,

megváltoztathatjuk a gazdasági trendet. Szenvedéllyel és okosan
kell tanulmányoznunk a gazdasági viszonyok hatását az ember éle
tére, hogy megtaláljuk a reális lehetőségeket és a mindenkori kö
vetkező lépést az igazi célhoz. De az irányt nem diktálhatják a gaz
dasági élet immanens törvényszerűségei.Ennek elfogadása árulás
volna az ember és a történelem Ura ellen.

Az egyház nyíltan beszél bizonyos szociális konfliktusok elke
rülhetetlenségéről, de - a marxizmussal ellentétben - az erőszak
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alkalmazását nem tekinti normális eszköznek a megoldásra. Az
egyetlen lehetséges és kötelező föladat a kiengesztelődés, de ez
nem rest elfogadása tűrhetetlenül igazságtalan állapotoknak. Meg
kell tanulni a konlliktuskezelés pszichológiáját, etikáját és művé-

szetét. .
Szociális piacgazdaság A pápák a marxista szocializmus minden válfaját mindig hatá-

rozottan elutasították, de a "liberalista kapitalizmus" elítélése is
napjainkig a katolikus szociális tanítás hagyományos anyagához
tartozott. A Centesimus annus kezdetű enciklika (1991) azonban
alapvetőert pozitívan szól a piacgazdaságról és a versenyről. A
"szabad piac" a tartalékok hatékony elhelyezése miatt a legjobb
eszköznek látszik az emberi szükségletek kielégítésére (CA 34). A
piaci mechanizmusok segítenek a szűkös tennelőeszközök jó al
kalmazásában, elősegítik a termékek cseréjét, az ember akaratát és
igényeit helyezik középpontba (CA 40). J. Höffner kardinális már
régóta emlegette, hogy a szociális piacgazdaság áll a legközelebb a
katolikus társadalomtanhoz, elméletben és gyakorlatban egyaránt.
Az igazságossság kérdéseit a piac nem oldhatja meg. Hogy a ver
seny miként ágyazódhat be egy valódi szociális piacgazdaságba,
azt az egyház a modern tudománnyal folytatott dialógusban pró
bálja tisztázni.

Keresztény társadalmi alapelvek

Szubszidiaritás A szociális igazságosság lehetőleg mindenki felelősségteljesrészvé
telét tűzi ki célul, ezért a katolikus társadalomtan - a Quadragesimo
anno (1931) óta - hangsúlyozza a szubszidiaritás (=kisegítés) elvét.
Amit kisebb közösségek elláthatnak, a fölérendelt képződmény ne
vonja magához. Ha ezek a "természetes" közösségek nem műkö

dőképesek, akkor a közvetlen magasabb képződmény lépjen be
"subsidium" céljával, hogy helyreállítsa a magánkezáeményt. Erő

síteni kell a társadalom különböző tagjait és csoportjait, hogy az
egyén és az állam közti távolságot természetes és szerves közössé
gek, hivatáscsoportok és érdekszervezetek gazdag szövedéke töltse
ki. Centralizmus helyett minden szinten előnyben részesítendő a
föderatív elv. "A bizonyítás terhe mindig azokon van, akik aláren
delt szintektől el akarnak venni föladatokat és ezzel a szabadságot
és a felelősséget. Nekik kell bizonyítaniuk, hogy az alsó szint nincs
abban a helyzetben, hogy ezt a föladatot kielégítően ellássa, és a
magasabb szint erre sokkal inkább alkalmas" (KE Schumacher).

Szolidaritás Míg a szubszidiaritás a szabadság terét védi, a szolidaritás tör-
vénye erősíti a katolikus szociáletikában az emberiség átfogó szö
vetségének tudatát, mert az igazi személyiség csak egymással és
egymásért létezve bontakozhat ki. Az emberi szerveződéseknek a
hűség ad értelmet és szilárdságot. Ez az elv magában foglalja az
állam és a kormányzat minden tisztességes szándékának támoga-
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tását is. Lélektani leszűkítés és individualista filozófia keveréke
szülte az önkiteljesítés, önmegvalósítás olyan eszméjét, amelyik
szabadulni akar a múlttól és a közösségtől. "A szolidaritás fölele
venítése nélkül az egyoldalúan hangoztatott egyenlőség túlfeszült
individualizmusra vezethet, ahol ki-ki csak saját jogait érvényesíti
a közjó terhére" (Octogesima adveniens 1971).

Az érem negatív oldala

• - erkölcs tagadása
-bűn

Az egyház és erkölcsteológusai - amint az előzőkben rámutattam
- az értékelsőbbség és az alaptörvények tisztázása területén nyújt
hatják a legnagyobb segítséget a gazdaság embereinek. De végül
ítélniük kell arról is, mit jelent az erkölcstelen viselkedés a gazdasági
életben. A gazdasági bűnök katalógusa helyett elég legyen itt csak
azt kifejteni, hogy a legátfogóbb bűn az erkölcsi perspektívák taga
dása. Nem kevésbé tragikus a gazdasági partnerek társadalmi fele
lősségének tagadása. Demokratikus, rendezett államiságban nem
mellőzhetőka büntetőtörvények. Ezért erkölcstelen volna, ha gaz
dasági hatalmak blokkolnák a törvényhozást. Ámde nem minden
etikátlan magatartás büntethető. Baj, ha a gazdasági életbe befész
keli magát a ,,határmorál", miszerint erkölcsileg igazolva vagyok
addig, amíg a büntető törvénykönyvvel nem kerülök konfliktusba.
A törvényhozás csak a közjót és a nyilvános rendet súlyosan zavaró
és fölfedezhető durva vétségekre koncentrál.

A szociális piacgazdaság működésénekalapföltétele az erkölcsi
nevelés. Csak akkor lehet hatékony, ha a partnereket a kölcsönös
bizalom, a közös eszmények és szociális célok kötik össze. Ha a
döntő célkitőzésekben nincs konszenzus, akkor nincsenek igazsá
gos árak, illetmények és bérek. Az üzleti élet bármilyen erkölcsi
kódexe csak akkor számíthat átütő sikerre, ha a közvélemény elítéli
az etikátlan viselkedést. Ha a köztudat szigorúbb lesz, a hatóságok
pedig határozottabbak a bűntények felgöngyölítésében, remélhe
tőleg egyre többen állnak majd ellen annak a kísértésnek, hogy
jogtalan haszonra tegyenek szert gazdasági partnereik és igen sok
szor a-nemzet kárára.
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