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Keresztény
felelősségtudat

a szociálpolitikában

Nehéz, aktuális és megkerülhetetlen problémákat vet fel a két szer
zö a Vigilia 1996. 1. számában. A társadalmi egyenlőtlenségeknö
vekedése, a szegénység "térhódítása", a tervutasításos szocializ
musból a szociális piacgazdaságba való átmenet időszakábanindo
kolt tisztázni a keresztény felelősségtudat jegyében szükséges cselek
vés lehetséges tartományát a 20. század végi Magyarországon.

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a vitaindító cikkeket 
sőt a német katolikus és evangélikus egyház közös körlevelét is 
figyelembe véve néhány alapelvet kiindulásként elfogadásra aján
lok:

1. "A keresztény társadalmi tanítás elméletét... egy-egy konkrét
társadalomban kell gyakorlatra váltani..." Ha már Lukács László
hivatkozik arra, hogy "például Latin-Amerikában megszületett a
felszabadítási teológia, válaszul az ottani országok súlyos társa
dalmi-gazdasági visszásságaira", alighanem jogos az igény Közép
és Kelet-Európában az "átmenet teológiájának" megfogalmazására,
melynek II. János Pál pápának arra az elvi megállapítására kellene
épülnie, miszerint a marxista szocializmus bukása nem jelenti
szükségszerűen a liberális kapitalizmus erkölcsi igazolását. Mind
össze arról van szó, hogy ez utóbbi legalább működőképes.

2. "Az egyházakat hármas cél vezérli: támogatják a gyengé
ket... Síkra szállnak a társadalmi békéért és rendért... Részt vesz
nek az egyetlen világ jövőjének szociális megalkotásában."

3. lI'..a kereszténynek önmaga felebaráti szeretetét és segítségét
oda kell adnia mindenkínek, az akármilyen okból bajban lévők

nek. .." Ez utóbbi két francia pont tökéletes összhangban van Ra
tzinger bíborosnak a Francia Akadémián elmondott székfoglaló
beszédével, melyet a Szaharov szovjet akadémikus halálával meg
üresedett hely betöltésekor mondott. Ebben kifejtette, hogy a sza
badságnak van egy erkölcsi dimenziója; mégpedig az, hogy má
sokra irányul.

Úgy érzem, nehéz a kiemelt alapelveket következetesen ér
vényre juttatni, ha a vitaindító (és az általa idézett Kornai János,
illetve Ferge Zsuzsa szóhasználatában sommásan "szociális ellátó
rendszer", "szociális kiadások" vagy "szociálpolitika" címszó
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Egyházi döntés
ésa közjó kapcsolata

A szolidaritás nem
megalázó

alatt megjelenő) fogalmakat nem bontjuk fel legalább két alrend
szerre, melyek - megítélésem szerint - eltérő "kezelést" igé
nyelnek.

Az egyik alcsoportot képezik azok az ellátások, melyek látszó
lag(!) az egyént támogatják, ám céljaik a nemzet, a társadalom, az
állam egészét érintik. Ilyenek például a gyermeknevelés, a nép
egészségügy, a köz- és felsőfokú oktatás stb. E területeken a "szo
ciális" vagy "jóléti" ellátás nem hozható összefüggésbe az érintett
közvetlen anyagi helyzetével, nem köthető semmiféle rászorultsá
gi elvre. Az egyén felelős döntése ugyanis érintkezik egy maga
sabbrendű fogalommal: a közjóval.

Alig vitatható, hogya gyermeknevelés minden szinten - se
gédmunkástól a milliomosig - áldozatot jelent a gyermeket nem
vállaló, ugyanolyan jövedelmi viszonyú polgárhoz képest. A rá
szorultsági elv alkalmazása "nemzeti beruházás"-ként is felfogha
tó gyermekvállalás esetében számomra ugyanolyan abszurdum,
mintha például az OTP a kimutatott jövedelem nagysága szerint
differenciálná a betéti kamatokat. A rászorultsági elv következetes
végrehajtása össztársadalmi szempontból kontraszelektív. Monetá
ris kontraszelekció, mely semmiben sem különbözik a kommu
nizmus osztály- vagy a fasizmus vallási, illetve etnikai alap ú
kontraszelekciójától. Diszkrétebb talán!?

Elhiszem, hogy egy szabad polgár szuverénül dönthet arról,
kihúzalja-e a fogát vagy sem. Ha azonban azt tapasztalom, hogy
negyvenéves korára a társadalom tagjainak többsége fogatlan (sőt

mi több: ennek következtében gyomorbeteg is), az államtól elvár
hatónak ítélem, hogy intézkedjék. Az ország egészségügyi helyze
tére tekintettel talán éppen a fogtömést, a koronakészítést vagy a
rezekciót kellene ingyenessé tenni, és a foghúzást magas tarifával
"büntetni"?!

Avagy: jó-e az egy társadalom számára, ha kasztosodik? Hogy
a (tovább)tanulás anyagilag csak egy meghatározott réteg, annak
gyermekei, unokái, dédunokái számára hozzáférhető, míg a (rá
szorultsági elv alapján) támogatottan szülő páriáknak csak az al
sófok marad legfeljebb "alapfokú", semmire sem jó érettségivel?

A másik nagy alrendszerbe az egyénként bajba jutottak tartoz
nak: a munkanélküliek, a hajléktalanok, a szellemi fogyatékosok,
a magatehetetlen öregek. Világos, hogy itt csak a szolidaritási elv
működhet, anélkül, hogy vizsgálnánk a bajbajutás eredetét. Ez a
segélyezettek köre: nem megalázás, hanem (keresztény szemmel
nézve) természetes segítés. A tét ma Magyarországon nem az,
hogy elvileg sok-e a nem munkából szerzett jövedelmi hányad, ha
nem az, hogy az ország pénzügyi csődje esetén ki fog tudni segí
teni a mégoly rászorultakon is. Nem az a vitatéma, hogy a polgá
ri életeszmény "egyenlőség"-elve helyes vagy sem, hanem az 
mint azt R. Scruton angol konzervatív gondolkozó találóan írja
-, hogy az egyenlőség "legkönnyebben az általános elszegénye-
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Evangéliumi tanítás
a fáról és gyümölcséről

Magyarország
és a nagyvilág

dés révén érhető el (a szocialistáknak is ez volt a bevált módsze
rük) ..."

Az alkalmazandó módszerek nagy körültekintést igényelnek. A
befogadó közeg várható magatartásformáit komoly hatástanulmá
nyokkal kell elemezni. A keresztény felelősségtudatnak tehát arra
is ki kell terjednie, hogy olyan módszereket alkalmazzon, melyek
a szekuralizált, 60-80 százalékában a krisztusi élményt nem isme
rő közegben is működőképesek, Az Evangéliumból ismeretes a fa
és gyümölcsének minőségi összefüggéséről szóló tanítás (Mt
12,33). Világos, hogy helyesnek tűnő célok rossz eszközökkel nem
valósíthatók meg. (Bármennyire helyeselhető is az okos és felelős

ségteljes családtervezés, ennek az eszköztárában az abortusz elfo
gadhatatlan.) Ám fordítva is igaz: ha kifogástalannak látszó er
kölcsi-etikai módszerek alkalmazása rossz következményekkel jár,
magát a módszert is meg kell kérdőjeleznünk. Ki az, aki elvben
ellenezhetné - épp a nagycsaládosokra való tekintettel - a csa
ládi adózást? De biztosak vagyunk benne, hogy evvel nem verjük
szét a még együtt élő családokat is (mivel a gyermekeiket egye
dül nevelők vannak előnyben e rendszerben)? Vagy: ki vitatná,
hogy a munkanélküliek segítése elemi emberi kötelességünk? De
mi a teendő akkor, ha a külföldi befektetőt, aki munkásokat keres
új gyárába, életveszélyesen megfenyegetik, ha nem bélyegzi be a
munkanélkülinek: "felvétel nincs"?

Megfontolásra ajánlom - figyelembe véve Tomka Miklósnak a
véleményét is (Új Magyarország, 1996. január 15.) -, hogy a ke
resztény társadalmi tanításokból levezethető, avval összhangban
álló, az egyes juttatások konkrét technikáját érintő, differenciált
megoldásokról folyjék a vita, melyek során "egyszerre kell meg
oldani a szolidaritást, a legszegényebbek támogatását, valamint a
szubszidiaritást, amelynek értelme a kölcsönös támogatás, decent
ralizálás."

Végezetül egy megjegyzést nem takaríthatok meg magamnak.
Ehhez a német egyházak anyagát hívom segítségül: "A világ min
den népe rá van utalva a többire... A fejlett ipari országok is csak
akkor élhetnek biztonságban, szabadságban és békében, ha az
éhínséget és a nyomort az egész világon sikerül leküzdeni." Szo
lidaritást a nemzeten belül, szolidaritást várunk (és joggal) Euró
pától, de szolidaritást világviszonylatban is! És ehhez nem árt
tudni, hogy a valóban szegényedő, sok problémával küszködő

Magyarországon a fejenkénti közel 6000 dolláros éves nemzeti jö
vedelem tíz-tizenkétszerese Afrika, Dél-Ázsia számos országa egy
főre jutó jövedelmének. Amikor teljes mértékben egyetértek Lu
kács László megjegyzésével: "Aligha várhatunk tovább a keresz
tény szempontú vizsgálódással anélkül, hogy súlyos mulasztással
ne vétenénk a keresztény felebaráti szeretet parancsa ellen", halkan
megjegyzem: néha illenék kitekinteni az egész világra is.
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