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Hazánk szociál
politikai helyzete
Arra a kérdésre, hogy az állami szociális juttatások negatívan hat
nak-e a megtakarításokra és ezzel a gazdasági növekedésre, nem
lehet határozott igennel vagy nemmel válaszolni. Mint mindig a
társadalompolitikában, itt is az arányokról van szó . Kétségtelen,
hogy az állami szociális juttatások körének indokolatlan és finan
szírozhatatlan kiszélesítése (például egyes ilyen juttatások állam
polgári jogon való nyújtása) csökkenti a megtakarítási hajlandósá
got, s ezzel szűkíti a beruházások pénzügyi forrásait. Hogya szo
ciális juttatások körének mi az indokolt mértéke, azt elsősorban a
gazdasági lehetőség, másrészt pedig a társadalom egyes tagjainak
rászorultsága határozza meg.

A kérdést azért sem lehet leegyszerűsítve feltenni, mert egy
részt a szociális juttatások gazdasági lehetősége, másrészt az irán
tuk mutatkozó igény függ a társadalom adott helyzetétől és an
nak történelmi előzm ényeitől. Vonatkozik ez a mai magyar társa
dalomra is. Nálunk a negyven évig tartó kommunista rendszer
hamis ígéretei csökkentették a lakosság megtakarítási hajlandósá
gát, ugyanakkor e rendszer jövedelmi politikája a lakosság túl
nyomó részét megfosztotta a megtakarítási lehetős égtő l .

A létbiztonságnak ez a hamis illúziója (amelyről kiderült, hogy
gazdaságilag megalapozatlan volt) egy egész nemzedék gondol
kodásmódjára rányomta a bélyegét. A juttatások iránti elvárások
szintje nem csökkent, bár teljesítésük gazdasági lehetetlensége
mára nyilvánvalóvá lett. Ismét beigazolódott: mindenki maga fe
lelős életéért és anyagi helyzetéért - beleértve időskori anyagi
helyzetét is. Az állam elsősorban oktatással, a kulturális tevé
kenység támogatásával segíthet, l továbbá a takarékoskodás intéz
ményrendszerének kiépítésével. S ha majd hosszú idő múlva a
gazdasági helyzet javulni fog, a szociális juttatások körét már
nem egy utópia, hanem a gazdasági és társadalmi realitások alap
ján alakítj ák ki.

Szélesebb összefüggésben félrevezető az egyház .ezoci álie" ta
nításáról beszélni, mert a kialakult magyar szóhasználatban a
"szociális" fogalomhoz a szegények segítésére irányuló karitatív
tevékenység karcsolódik, "szociálpolitikán" gyakran a "szegény
politikát" értik. Ez a szóhasználat tehát leszűkítené a kérdés kö
rét. Valójában az egyház társadalmi tanításáról van itt szó, ami
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Az egyház társadalmi
tanítása

Társadalmi
igazságosság

messze túlmegy a szegények ügyének pártfogásán (bár azt is ma
gában foglalja). A szociálpolitika, mint a társadalmi különbségek
mérséklését szolgáló intézmények és intézkedések összessége,
csupán részterülete a társadalompolitikának.

Igy értelmezve a fogalmat az egyház társadalmi tanítása vonat
kozik a társadalom gazdasági, erkölcsi, műveltségi, vallási réteg
ződési jelenségeinek egész rendszerére.

A katolikus egyház felismerte a gazdasági viszonyok történel
mi átalakulásának társadalmi következményeit, hatásait, s az
1891-ben XIII. Leó pápa által kibocsájtott Rerum novarum encikli
kával megindult a keresztény társadalmi tanítás fejlődése. A II.
János Pál pápa által kibocsájtott Centesimus annus enciklika új
szemlélettel kezdeményezi a keresztény társadalmi tanítás to
vábbfejlesztését. Míg a Rerum novarum és annak negyvenedik év
fordulóján, 1931-ben a XI. Piusz pápa által kiadott Quadragesimo
anno enciklika inkább reagáltak koruk társadalmi feszültségeire, a
Centesimus annus kezdeményező jellegű, a kommunizmus csődje

utáni új helyzetben egy súlyos tehertételtől és veszélytől megsza
badult emberi társadalom kibontakozásának az útját vázolja.

A Centesimus annus megállapítja: "A szociális tanítás, különö
sen napjainkban, azzal az emberrel foglalkozik, aki beleépül a
modem társadalom változatos kapcsolatrendszerébe". E kapcso
latrendszer időben és térben is változik. Az egyház társadalmi ta
nításának érvénye egyetemes, de gyakorlati érvényre juttatásának
módozatai egy-egy adott ország társadalmának állapotától, céljai
tól és elvárásaitól is függnek.

A katolikus egyház tanításának történetén Szent Páltól Aquinói
Szent Tamáson keresztül egészen a Centesimus annus enciklikáig
végighúzódik az igazságosság problémája, mégpedig nemcsak er
kölcsi és jogi, hanem gazdasági vonatkozásban is. A kommunista
rendszer után napjainkban a magyar társadalmi igazságosságnak
egy tágabb és egy szűkebb értelmezése merül fel. Tágabb értel
mezésként, a kommunista rendszer örökségeként széles rétegek
gondolkodásában hangot kap az a nézet, amely mindenfajta gaz
dasági, jövedelmi egyenlőtlenségetelítél, és megszüntetését köve
teli. Ezzel szemben alig jut szóhoz az a szűkebb, de mai gazdasá
gi helyzetünkben reálisabb értelmezés, amely szerint ne szenved
jen szükséget az, aki önhibáján kívül munkaképtelen.

Nyilvánvaló, hogy a társadalmi igazságosság e kétféle értelme
zésének anyagi (pénzügyi) és társadalmi kihatása között óriási
különbség van. Az utóbbi, szűkebb értelmezés mellett szól a jo
gok és kötelességek egyenlő erővel való érvényesülésének elve,
ami minden társadalom normális működésének alapfeltétele.

A katolikus egyház társadalmi tanításán belül annak egyes,
egyformán lényeges elemei más-más hangsúlyt kapnak. A mai
magyar helyzetben érthető módon fontos a szegények támogatá
sának követelménye. Ezt csak helyeselni lehet. Manapság azon-
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ban ritkán hivatkoznak arra, amit Szent Pál apostol ír a tesszalo
nikaiakhoz intézett második levelében: "Meghagytuk nektek,
hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk ugyanis,
hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem
haszontalanságra fecsérlik idejüket"(3, 6-12).

Jogok és kötelességek Ami a jogok és kötelességek egyenlő erővel való érvényesülé-
sét illeti: sem a szakirodalom, sem a gyakorlati politikai tapasz
talatok nem igazolják azt a hipotézist, hogya társadalom minden
tagja jóhiszeműen és méltányosan cselekszik, holott ez a társa
dalmi együttélésnek és az egyenlő teherviselésnek alapvető köve
telménye. A kommunista rendszer idejéből fennmaradt mentalitás
deformálja az igazságos és helyes intézmények hatását is, a jogok
hangoztatása háttérbe szorítja a kötelességek vállalását. Senki sem
vitatja a családi pótlék intézményének - mint társadalom- és né
pesedéspolitikai eszköznek - igazságos és helyes voltát. Ugyan
akkor tapasztalható, hogy egyeseknél a családi pótlék jövede
lemforrássá válik, amely gyermekek nemzésével bővíthető. E
gyermekek azonban nem kapják meg azt az ellátást, oktatást és
erkölcsi nevelést, ami a családi pótlék voltaképpeni célja. Az ilyen
- visszaélésnek is minősíthető - jelenségeket nehéz jogszabá
lyokkal megszüntetni: nevelő munkával és erkölcsi ráhatással
azonban visszaszorítandók, mert különben a keményen dolgozó,
gyermekeiket gondosan ápoló és nevelő szűlőkkel szemben törté
nik igazságtalanság.

Munkanélküliség Mindhárom pápai enciklikán végighúzódik a munkáskérdés és
ezzel együtt a munkanélküliség problémája mint az ipari társa
dalmak kísérőjelensége. A társadalompolitikának ezt a súlyos, a
gazdaságpolitika által meg nem oldott kérdését a második világ
háborút követően a fejlett nyugati országokban enyhítette a ma
gas termelékenység: a műszaki fejlődés, a munka szervezettsége
és fegyelme lehetővé tette a gazdasági források olyan bővítését,

hogy azokból az átmenetileg vagy tartósan munkanélkülivé vál
tak segélyezése megoldható lett.

Másként alakult ez a kommunista országokban, ahol az önálló,
egyéni munkával való jövedelemszerzést tiltották, büntették és ül
dözték; mindenkit bérmunkássá tettek (akár fizikai, akár szellemi
alkalmazottként), értelmes foglalkoztatásukra azonban a kommu
nista rendszer nem volt képes. Ugyanakkor ez a bérmunkás álla
pot kiszolgáltatta a társadalom tagjait a politikai hatalomnak. Be
következett az az állapot, amit a Centesimus annus így jellemez:
"Az ember, akit megfosztottak attól, amit a »magáénak« mond
hatna, valamint attól a lehetőségtől, hogy saját kezdeményezésé
ből keresse meg a kenyerét, függővé válik a társadalmi mechaniz
mustól és azoktól, akik azt ellenőrzik".

A kommunizmust követő átmeneti helyzetben egyrészt a tulaj
doni viszonyok, másrészt az ésszerűtlen gazdasági szerkezet
kényszerű változása következtében ennek a kizárólagosan bér-
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Átalakulás
a kommunizmus

bukása után

munkás-társadalomnak a fenntartása lehetetlenné vált. A bérmun
kások (akár fizikai munkások, akár alkalmazottak) jó része elve
szítette megszokott munkahelyét. Munkanélküli segélyre szorul,
miközben sokan azt várják, hogy ismét bérmunkásként helyez
kedhessenek el. Sok emberben meggyökeresedett az a gondolko
dásmód, amely "munkának" csak a bérmunkásként végzett tevé
kenységet tekinti, s ezért nem vállalkozik az önálló, bármilyen
egyszerű egyéni munkával való jövedelemszerzésre, holott erre a
mai magyar gazdaságban is van alkalom.

A kommunizmus bénítólag hatott az egyéni kezdeményezésre,
s ezzel fékezte a társadalom rendelkezésére álló javak és szolgál
tatások mennyiségének bővülését, az utána következő átmeneti
szakasz viszont azzal a veszéllyel jár, hogy teret nyit a gátlástalan
haszonszerzésnek; ez pedig eltorzítja a jövedelmi viszonyokat, és
társadalmi feszültségeket okoz. Ebben az átmeneti szakaszban a
fejlett országok egyes társadalmi csoportjainak életvitele nem le
het követendő példa, mert - mint a Centesimus annus megállapít
ja - "a fejlett országokban néha erőteljes propaganda folyik a
tisztára haszonelvű értékek mellett az ösztönök fékezetlen kiélé
sére és az élet élvezetére serkentve, ami megnehezíti az emberi lét
értékei helyes sorrendjének felismerését és elismerését",

A kommunizmus bukása utáni átmeneti helyzetben a felszaba
duló gazdasági energiák csak akkor fognak az egész társadalom
javára működni, ha érvényesülnek azok az erkölcsi elvek, ame
lyek a keresztény Európa történelme során több száz éven át irá
nyították a legszélesebb értelemben vett polgárság gondolkodását
és cselekvését.

Negyven évi ateista kurzus után inkább csak a most pályára
kerülő nemzedék tagjaitól várható, hogy felismerik a keresztény
társadalmi tanításban foglalt értékeket, s mindennapi életükben,
családjukban, továbbá helyi és országos közéleti szerepükben vál
lalják ezeknek az értékeknek a gyakorlati érvényesítését a magyar
társadalomban. Ilyen értelemben akár programnak is tekinthető

az, amit a Centesimus annus így fogalmaz meg: "Jelentős erőfeszí

téseket kell tenni a kommunizmust levetkőzött államok erkölcsi
és gazdasági talpraállítása érdekében. Régóta eltorzultak a lega
lapvetőbb gazdasági kapcsolatok, és kihaltak a gazdasági élethez
tartozó erények mint az igazmondás, a megbízhatóság és a szor
galom. Türelmes anyagi és erkölcsi újjáépítésre van tehát szükség,
miközben a hosszú nélkülözésben kimerült népek kormányaiktól
életszínvonaluk érezhető, gyors emelkedését, valamint jogos igé
nyeiknek megfelelő kielégítését várják".
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