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Személy és gazdaság
A keresztény szociális tanítás egyre inkább abba az irányba fejlődik,

amely erősíti "az ember, mint szubjektum helyzetét, személyisé
gét"/ és ezáltal képessé teszi lIa gazdasági, társadalmi és politikai
feladatok közös vállalására".

Az önmegvalósítás, a felebaráti szeretet és a szolidaritás olyan
magatartásbeli értékek és igények, amelyeket alapvetőena konkrét
emberi személynek kell kibontakoztatnia. Ezek szorosan összekap
csolódnak a szabadsággal, amely lehetövé teszi, hogy célokat tűz

zünk ki, megválasszuk az ezekhez szükséges eszközöket. A mo
dem értelmezésben a szabadság főként önmeghatározást és auto
nómiát jelent. Az utóbbi a II. Vatikáni zsinat óta az egyházi szociális
tanítás kulcsfogalmává vált. Napjainkban az emberi személy mint
a szabadság személyi megnyilvánulása az érdeklődés homlokteré
be kerűlt, mivel általa minden egyes emberi személy méltósága .
hangsúlyt kap. Nem kisebb jelentőségű a szabadság társadalmi di
menziója, amely képes változásokat előidézni a társadalmi kapcso
latokban és intézményekben. A szabadság érvényesülésének törté
nelmi folyamata egyre inkább áthajtja a társadalmi élet minden te
rületét, nem utolsósorban a gazdasági viszonyokat és struktúrákat.

A gazdasági rend szabadságának a foka, tehát az a mód, aho
gyan a szabadság érvényesül, döntő jelentőségű a gazdasági rend
hatékonysága szempontjából. Tehát minden gazdasági rend azzal
a kettős kérdéssel kerűl szembe, hogy egyrészt milyen "erkölcsi
magatartást tűz ki maga elé, másrészt milyen erkölcsi hatást gya
korol".

A szabad gazdasági rendszernek azonban megvannak a maga
árnyoldalai is. Minőségi áru helyett "bóvlit" is lehet iparszerűen

felkínálni és a szabadság függőséggé változhat, a gazdasági hata
lom koncentrálódhat kevesek kezében stb.

Le kell szögezni: Etikai szempontból gazdasági egységekrőlnem
beszélhetünk az ember figyelmen kívül hagyásával: a vállalkozáso
kat/ azok tervezését, döntését, kivitelezését emberek indítják el és
ők is felelnek érte. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes című lelki
pásztori konstitúciójában ezt így fejezi ki: Az ember "megteremtője,
középpontja és célja (auctor, centrum et finis) az egész gazdasági
életnek" (63).

A gazdasági racionalitás összekapcsolódása a technikával min
den bizonytalansága és veszélye ellenére nem tekinthető rossznak.
A technika hozzátartozik az emberhez. Alapvetően szükséges, po
zitív és jó tartalma van, mert, illetve amennyiben az emberek igé
nyeinek jobb kielégítését szolgálja. Humanizáló hatása etikailag ha
tározza meg az emberi méltóság mércéjét. Ahol technikát alkalmaz-

96



VÖ. W.Korll: Wirtschaft
und Ethik in:Das

Parlament 1990. július
20.

Az. etikai szempontok
önállósága

nak, ott nemcsak az instrumentálisan megtehető érvényesül, ha
nem az ember is mint erkölcsileg felelős személy. Világosabban:
"Senki sem hagyhatja a lelkiismeretét az ajtó előtt, amikor átlépi
vállalata küszöbét." A technikai tevékenység nem tisztázott ellent
mondásai a munka világában és az emberi kapcsolatokban nem
csak fizikai, hanem erkölcsi rosszként is megmutatkoznak.

A keresztény szociális tanítás azt hirdeti: Az emberek mint sze
mélyek nem "mérlegelhetők"javakként. Ennek csak tárgyak, illetve
dolgok vonatkozásában van létjogosultsága. Minden emberi sze
mély érinthetetlen méltóság.

Az etikai szempontok nem vihetők erkölcsi alapon, kívülről a
gazdálkodásba. Ezek autonóm módon a gazdasági viszonyok lé
nyegéhez tartoznak. Nemcsak a gazdasági sejtek sajátjai, hanem
egy népgazdaság, a világgazdaság mint egész részei is. Ezeket az
önmegvalósítás, a szolidaritás, a felebaráti szeretet tükrében kell
közelebbről megvizsgálnunk.

Önmegvalósítás

Gazdasági csoportok

Vö. M.Schleyer:
Fűhrung inder

Wirtschaft, Köln, 1969,
119.

Napjainkban az önmegvalósítás a személyiség fontos céljának szá
mít. A törekvés valójában régi, csak a szó új. Az egyénnek a mai
bonyolult gazdasági, politikai, társadalmi és technikai viszonyok
között el kell jutnia önmagához, s ez úgy lehetséges, ha saját iden
titását/ önállóságát, eredetiségét spontán módon, kreatívan képes
megélni. Ennek során gyakran egyéni, egoista vonások is kialakulnak.
Ennek ellenére le kell szögeznünk: az önmegvalósítás alapvetőerr nem
ellentétes az embertársi és szolidáris magatartással. Az önmeg
valósítás során rá vagyunk utalva a párbeszédre, mások támogatására
és kritikájára - olyan folyamat ez, amely egy életen át tart. Az ember
önmagát leginkább barátok és hasonló gondolkodásúak kis csoport
jaiban találja meg. A nagyobb csoportok, mint például a gazdasági
társadalom vagy a nagyobb létszámú vállalatok, üzemek nem alkal
masak erre, sőt inkább gátlóan hatnak. A gazdaság - igaz, nélkülöz
hetetlen a mindennapokban az ember számára - kínálhat bizonyos
segítséget, de a teljes körű emberi igényeket, hajlamokat/o érdekeket,
kívánságokat, vágyakat képtelen átfogni. Másrészt a testileg alkotott
ember önmegvalósítása kiterjed a gazdasági javak anyagi és nem
anyagi világába. Az éhség és a gazdasági fejletlenség akadályozhatja
az önmegvalósítást. Ezzel szemben a vállalkozói kezdeményezések, a
munka és szabadidő megfelelő aránya, és mindenekelőtt a jövedelmi
viszonyok szabad teret adnak az önmegvalósításnak.

Hanns Martin Schleyer szerint a vezető szerep a gazdaságban
"megegyezik azzal a képességgel, amely más embereket sikeressé
tesz". A siker és az eredményességre törekvés: az emberi cseleke
detek fő hajtóereje, amely a játékban éppúgy motivációt jelent, mint
a gazdaságban. Az embemek meg kell nyernie önmagát, nem pe-
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Gazdaság 
önmegvalósítás

Önszeretet a Bibliában

Vö. Gaudium etspes
27.1-2.

dig elveszíteni: ez az élet értelmes célja. A nyerni akarás mindig
összekapcsolódik az alkotó aktivitással. Több rejlik mögötte, mint
anyagi vonzerő, még ha hasznot ís hajt.

A gazdasági tevékenység és az önmegvalósítás egymást kölcsön
ösen támogató összetartozása gyakran felfedezhető ugyan, de
messze nem tekinthetőáltalánosnak. A sikert és a nyereséget sokan
túlságosan egyoldalúan keresik a gazdaság világában, különösen
akkor, ha az "értelem egyéb tartományait" (család, egyház) már
nem találják. Heinrich Pompey a kor figyelmeztető jelének tartja,
hogy nagyon sok embert a társadalomban inkább a veszteség, mint
a nyereség motivál. "Felbecsülhetetlen azoknak a száma, akik ki
használva és kizsákmányolva érzik magukat. A kommunikáció és
a kapcsolatok szegénysége, az anyagi és társadalmi kizsák
mányolás kortünet, akárcsak a bizalmatlanság a felebaráttal szem
ben... Az élet okozta személyes csalódásokat átviszik a munkahelyi
kollégákra, a munkahelyi csalódásokat a családra és a közelállók
ra." Diagnózisa szerint társadalmi-erkölcsi életterünk jobban káro
sult, mínt a természetes környezetünk. Nagyon sok ember nem tud
sikeresen, alkotó módon élni saját lehetőségeivel. de azért mégsem
ragad le a negatívumoknál. Az emberek keresik a védelmet, a tá
mogatást, a gondoskodást, de mindenekelőtt az elfogadó szeretetet,
és ami azzal együtt jár: a rendíthetetlen hitet a jóban.

A "mint önmagadat" kitétel, amely a felebaráti szeretet bibliai
főparancsában áll, nem értelmezhető az újszövetségi önszeretet
ként. Az önszeretet az Újszövetségben csak mellékes szerepet kap,
ugyanakkor e szerepe fontos, mert önmagunk ismerete meghatá
rozza embertársainkkal való kapcsolatainkat is.

A lelkipásztori konstitúció ezt két mondattal hozza egy nevező

re: "Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni,
mint másikönmagát" és: "Napjainkban különösen sürgető köteles
ségünk, hogy közel érezzünk szívünkhöz megkülönböztetés nélkül
minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára."

Szolidaritás

Vö. Buber: Das
dialogische Prinzip.

Heidelberg, 1962.
269-298.

Vö. J.Riel:
Mitmenschlichkeit ln:
Herausforderung und

Kritik der
Moraltheologie,

Würzburg, 1971,317.

A német filozófiában a szolidaritás fogalmát (Mitmenschlichkeit)
Martin Buber indította útjára azáltal, hogy az "emberek közötti
ség"-et (Zwischenmenschlichen) hangsúlyozta. A teológiai gon
dolkodásban ez a fogalom csak fokozatosan honosodott meg. A
kezdeti bizonytalanságot és a kritikus védekezést azzal indokolták,
hogy ez a keresztény felebaráti szeretet fogalmának elmosódását
vagy felhígítását szolgálja. A szolidaritás napjainkban is érzel
mekkel telített és tartalmilag nehezen meghatározható címszó.

[osef Rief vitathatatlannak tartja, hogy ezt a fogalmat a keresztény
nyelvhasználat számára a szociális igazságosság és a szeretet ügye
készítette elő. A szolidaritás fogalmában rejlő tartalom azt akarja -

98



VÖ. Gaudium etspes
28.1.

Vö. KI. Demmer:
Mitmenschlichkeit ln:
Bibel und Kirche 24.

1969.85-88.

Haszontalan
éshasznos javak

Vö. W.Schmitz:
Gepragte Freiheit, ln:

Die Neue Ordnung
1986. aug. 119-135.

kialakítani, hogy "az ember képessé váljék a párbeszédre az embert
érintő minden kérdésről".

Noha a szolidaritás mint kifejezés a bibliai szövegekből hiány
zik, tartalmi rokonság fedezhető fel az Újszövetségbe átvett phi
lanihropia és philadelphia görög szavakkal. A latin humanitas szót,
amely emberiesség értelmében etikai jóságot, barátságosságot és er
kölcsösséget jelent, a keresztény szóhasználat átvette. Úgy 1960 óta
méltatiák nagyobb figyelemre a szolidaritást az egyházi tanításban
és a teológiai tudományokban. így például a lelkipásztori konstitú
ció a szolidaritásban és a keresztény szeretetben (humanitate et ca
ritate) fontos hidat lát a másképp gondoldókkal folytatott párbe
széd terén.

Klaus Demmer a szolidaritást a keresztény felebaráti szeretet ki
fejezésére alkalmas új fogalomnak tartja, A szolidaritást "Isten aján
déká"-nak kell tekinteni, amellyel "a keresztény ember feltétel nél
kül odaáll felebarátja mellé".

Nem kizárólagosan, de leginkább a keresztények számára jelent
heti az "emberi módon" való gazdálkodás szándéka egy bizonyos
eszközrendszer alkalmazását a szolidaritás megvalósítása ér
dekében. Ebből a szemszögből két szempont érdemel különleges
figyelmet. Először: A "haszontalan javak" termelésének, kereske
delmének és fogyasztásának elméleti és gyakorlati problémájához
csak a szolidaritás segítségévellehet - ha egyáltalán sikerül - közel
jutni. Ennek sikere pedig nem utolsósorban az emberről alkotott ke
resztény állásponttól függ. Másodszor: A gyakorlati szolidaritás kap
csán a pénz, a pénzügy és a pénzüzlet etikai vonatkozásai jutnak
szóhoz. Az ember tudvalevőennagyon különbözőenbánik a pénzzel
- a sajátjával és a máséval egyaránt. Hogyan jut pénzhez, mire adja
ki - ez mind személyi, mind szociáletikai megítélés alá esik.

A pénztulajdon gazdasági szabadságot biztosít, és a pénzt nem
igazságtalanul nevezik "megjelölt szabadságnak". Amennyiben a
szociális megértés eszköze akar lenni, csak igaz, jó és igazságos pénz
zel lehet az. Ebben rejlik a pénz etikai dimenziója, amely bizalomra
méltó pénzt igényel. Ezt a bizalmat ássa alá az infláció, amely speku
lációkhoz és végül a pénztől mint tárgyi értéktől való megszabadulás
hoz vezet. Az infláció szenvedő feleit igazságtalan bevételi vesztesé
gek terhelik: gazdasági szabadságuk csökken, fokozódik a tulajdon
kiüresítése. Aki az infláció segítségével jut gazdasági előnyökhöz, ön
kényesen kerül kedvezőbb helyzetbe, és ez aláássa a szolidaritást.

Ezekben a folyamatokban nagyon sok egyéni és társadalmi cso
port vesz részt. A pénznek itt személyi dimenziója is van. Termé
szetesen - mint ahogy erre Georg Simmel is felhívta a figyelmet
- itt megszűnik a pénz adekvát volta, hogy vele emberit lehessen
mérni vagy értékelni.

Jogos kritika illeti az értékek azon hierarchiáját, melynek csúcsán a
pénz áll, s ez érvényes az egyes ember esetében is: gondoljunk a fös
vényre, a pazarlóra vagy a kizsákmányolóra, vagy ezek áldozataira.
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Végső soron a személyek azok, akik felelősek a jó pénzügy foly
tatásáért: a politika, a bankágazat, a vállalkozók világának döntés-

Apénzzel való bánás hozói. ft.. fejlett társadalmakban a teljes népességet átszövő pénz
gazdaság a gazdaság minden alanyát egyfajta "társadalmi szem
pontból igazságos jóléti magatartás"-ban egyesíti, amelyben a
pénzzel való bánásmód személyes lelkiismereti döntés. A pénzhez
hozzátartozik az emberiesség érvényesítésének feladata, amely a
társadalmakat és az egyéneket arra kötelezi, hogy a pénznek "szo
ciális igazságosságot biztosító és egyben az emberi különbözőséget
szolgáló jelleget adjon".

Felebaráti szeretet

Agazdaság
humanizálása

Vö. G.Gerken:
Management byLove

Düsseldorf, 1990

Szeretetet a
gazdaságba

A felebaráti szeretet olyan fogalom, amelyet rendszerint Isten és a
felebarát iránti szeretet keresztény parancsával hoznak összefüg
gésbe, és amelynek ezáltal teológiai vonatkozása is van. Nem sza
bad megfeledkeznünk arról, hogy a szeretet elsősorban nemes, em
beri képesség, alapvetően humán tényező. Ezzel kapcsolatban [osef
Pieper, utalva az antik és a mai román nyelvekben gazdagabban
fellelhető szeretet-terminológiákra, a következőket állapítja meg:

"Minden elképzelhetőváltozatban a szeretet annyit jelent, mint
helyeselni, jóváhagyni... Valakit vagy valamit szeretni annyit jelent,
mint ezt a valakit vagy valamit »jónak« nevezni és hozzá fordulva
azt mondani: jó, hogy ez van; jó, hogy a világon vagy! Ez a gazda
ság területén is megtalálható és megkövetelhető. A beleérzés, a köl
csönösség és a bölcsesség ún. »aranyszabálya«, a gazdasági életben
a személyes kapcsolatok alakításához elengedhetetlen."

Ezek a törekvések a legerőteljesebben a gazdaság humanizálása
és a "vállalkozási kultúra" emlegetése kapcsán a 80-as években me
rültek föl, és azt jelentik, hogy az egyes személy számára olyan
tevékenységet kell biztosítani a gazdaságban, amely lehetőséget ad
személyisége kibontakoztatására, és lehetőleg sok önállóságot és
felelősséget biztosít a számára. Az embertársakkal folyó kommuni
káció fokozza a gazdasági sikert. Ezek a "puha" és "világos" ügy
vezetés (management) felismerései, amelyeket a gazdasági tevé
kenység minden állomásán - a képzésben, a területi foglalkozta
tottságban, a továbbképzésben - fel kell használni. Ezekben a sze
retet is megfogalmazódik, amely mint az egyes személy igenlése és
sajátosságainak helyeslése (elismerése) innovatív és sikerfokozó ha
tásként jelentkezik a mindenkori vállalkozásban. Egy vállalat sike
res működésének lehetősége a személyesben rejlik.

A továbbiakban ismét a szeretet lehetőségeivel foglalkozunk a
gazdasági magatartásban, de most a keresztény szeretet és annak
kötelező érvényű sajátosságainak szempontiából. A keresztény sze
retet az Újszövetségben korlátok nélkül és minden ember felé nyi
tott szeretetként jelenik meg. Különösen az ellenség szeretetének
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Agapé, caritas
Vö.K.H. Schelkle:

Theologie des Neuen
Testaments, Düsseldorf,

1970. IIl.k.131.
BWelte: Dialektik der
Liebe, Frankfurt, a.M.

1973.77.
Vö. G.Trecker: Die

Bergpredigt, Göttingen
1984,63.

parancsában irányul a szeretet követelménye az egész emberiség
magán- és közéletére. [ürgen Becker számára az ellenség nem az
utolsó fokozata a felebaráti szeretetnek, hanem "alapkövetelmény".
"A szélsőséges válik minden szociális viszony kiindulópontjává."
A szeretet életperspektívaként követendő, amely kivétel nélkül
mindenkihez segítőerr fordul, ahogy ezt Isten teszi. Ez a szeretet
nem a szeretetre méltónál, hanem az ember nyomoránál kezdődik.

A keresztény proprium a következő mondatban koncentrálódik:
Az agapé - latinul caritas - mint Isten adománya a keresztények
hozománya, amely lehetövé teszi az embertárs korlátlan szeretetét.
Az agapé az állítmánya az újszövetségi írások szerzőinek. Csak a
bibliai - és ebből következően - az egyházi irodalom ismeri ezt a
szót, amely azt akarja kifejezésre juttatni, "hogy a keresztény szeretet
valami új". Ez Isten által ajándékozott új lehetőség a cselekvésre a
Jézus Krisztus által felszabadított isteni uralomban, amely most már
eszkatológiailag érvényes cselekvésre szólít fel. Mint isteni adomány
lehetövé teszi korlátok nélküli gyakorlását annak lIa szeretetnek,
amely képes legyőzni mindenféle társadalmi vagy egyéb akadályt".

Ha igaz, hogy "mint minden erkölcs zsinórmértéke és célja csak a
szeretet fedezi föl az embert mint személyt", érvényes az is, hogy: a
szeretet mint agapé a dialógusra való képességet jelenti. Az erkölcs
keresztény magyarázata mindent, ami jó és igazságos, ami az emberi
méltóságot és emberi jogokat jelenti, Isten alkotó szeretetéből vezeti le.

Ha valaki azt mondja, hogy a gazdaságot nem lehet szerétetből

és szeretet által megszervezni, vagyis az igazságosság nem vihető

keresztül, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Hegyi beszéd
ben a keresztényektől megkívánt nagyobb - szó szerint túláradó
- igazságosság "azonos Isten és a felebarát iránti szeretettel".

Összegzésként elmondható: A gazdaság humanizálásának sze
mélyi vonatkozásai vannak. A keresztény proprium személyes;
nem határozható meg rendszerekkel vagy más egyéb módon, ami
nem azt jelenti, hogy nem kapcsolódik szervezeti formákhoz. Az
ezekhez a szervezeti formákhoz kapcsolódó problémák termé
szetszerűleg a nagyobb egyházakban bukkannak fel erősebben.

Szakzsargonban fogalmazva szociális szolgáltatások termelőiiként

különleges minőségűárut adnak-vesznek. Az egyház karitász "szö
vetsége" azt tekinti feladatának, "hogy szolgálatát úgy alakítsa,
hogy bibliai értelmét továbbadja. Ennek alapja nem a karitász-szö
vetség, hanem Jézus karitász "parancsa..." A karitásztól, szolgála
tától, intézményeitől, munkatársaitól továbbra sem csak szociális
tudást, hanem figyelmet és védelmet várnak.

A keresztények e világ valóságának minden területén Jézust kö
vetve, először Isten országát keresik, amelynek eljövetele a gazda
ságban is a szeretet bizonyságának, mint a szolidaritás gyakorlatá
nak kell lennie.

B.Réthelyí Sarolta fordítása
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