
RABÁR FERENC

Az egyház társadalmi tanítása itt és most

Az alábbiakban nem az egyház társadalmi tanításának tartalmával foglalko
zunk, hanem azt elemezzük, milyen környezetben jelenik meg e tanítás ma
Magyarországon. A kérdést szűkebb értelemben, a közgazdasági életre vonat
koztatva vizsgáljuk. A környezet elemzésétől azt várjuk, hogy közvetlen felada
tainkhoz is útmutatást fog adni.

A társadalom

Milyen társadalmi közegben fog hatni az egyház társadalmi tanítása Magyarcr
szágon? Erre a kérdésre kell először válaszolnunk ahhoz, hogy befogadásának
esélyeiről, várható hatásáról valamit mondani tudjunk.

A befogadó közegnek, a magyar társadalom jelenlegi állapotának tudo
mányos igényű elemzése és leírása messze meghaladja e cikknek a kereteit.
Ezért nem tehetünk mást, mint hogy néhány olyan vonását emeljük ki, ame
lyet tárgyunk szempontjából fontosnak látunk. Nem bocsátkozunk bele tehát
még annak az alapkérdésnek a vizsgálatába sem, hogy vajon létezik-e, és ha
igen, akkor a társadalom milyen definíciójának felel meg ez a feldúlt, atom
jaira hullott, a társulás élményeitől megfosztott, saját történelmével szembeál
lított, identitását kereső emberi közösség? Bízunk benne, hogy nemcsak a cél
szerűség, hanem a realitás is azt kívánja, hogy elfogadjuk: nem minden orga
nikus kötelék bomlott fel a múltban; a fejlődés többszöri erőszakos megtörése
ellenére megmaradtak a folyamatosság nyomai, és él még olyan egészséges
magja a magyar társadalomnak, amelyből jövője kibontakozhat.

A legszélsőségesebb vélemények, értékelések és érzelmek mellett a társada
lom jelenlegi állapotával kapcsolatos pesszimizmus az egyetlen olyan vonás,
amely a közvéleményben osztatlanul uralkodik. 1989, az annus mirabilis meg
rendítő, sodró és felemelő, az egész világot meglepő eseményei után eljött
1990, mint annus miserabilis: acsalódásnak, kiábrándulásnak, másféle megle
petéseket hozó esztendeje. Értetlenül és lesújtva állunk az előtt a szociológiai
és lélektani rejtély előtt, amelynek valamennyien, valamilyen formában létre
hozói voltunk. A visszatért szabadság nem megkönnyebbülést és általános bol
dogságot hozott, nem jóakaratot és békés rendet teremtett, hanem káros emberi
indulatokat szabadított el: a gyanakvást, gyűlölködést és torzsalkodást.

Senki sem várta, hogy a szabadság egyik napról a másikra születik meg.
Senki nem gondolta, hogya szabadságfenntartásához szükséges intézmények
napok alatt létrehozhatók és az új rendhez szükséges szemléleti változás gyors
lesz. De éppen e belátásból kellett volna megszületnie a türelemnek, amelyből
a társadalomnak úgy látszik már nem voltak tartalékai. Helyette a katarzis
gyors élményének elmaradása és a gazdasági nehézségek egyidejű súlyosbo
dása általános türelmetlenséget és íngerültséget keltett, amely vagy szélsőséges
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nézetekben jelent meg vagy lemondó cinizmusba menekült. Mindkét reakció
egyformán veszedelmes, hiszen a szélsőségek a társadalmi robbanás veszélyét
növelik, a lemondó cinizmus pedig - egyenlőségjelet téve a régi és a születő

társadalmi rendszer közé - konzerválja az elmúlt évtizedek szellemi és er
kölcsi zűrzavarát.

A türelmetlenség és ingerültség létrejötte és terjedése érthető, sok esetben
indokolt, de egy felelősségteljes tömegkommunikáció sokat tehetett volna
tompításukra. Sajnos azonban az értékrendszerét vesztett, sebzett, labilis ér
zelmű társadalom jó talajt kínált a szellemileg sekélyes, olcsó zsurnalisztiká
nak, egy olyan sajtónak, amely több mint négy évtizedig a felszínességbe volt
kényszerítve és még ott is csak úgy tudott megmaradni, ha mondanivalóját
igék, főnevek és jelzők agyafúrtan megválogatott rendszerébe burkolta. A fel
színesség és a nyelvvel folytatott manipuláció a rendszerváltás után is széles
körben folytatódott, most már a szélsőséges nézeteket és a cinizmust táplálva.
Valójában nem a személycserék elmaradása, hanem ennek a felszínességnek
és manipulációnak az "átmentése" az, ami a társadalom átalakulását nehezíti.

A felszínesség és a nyelvi manipuláció mint a védekezés fegyverei azonban
sajnos nemcsak az újságírás területén, hanem sokszor a tudományokban is 
elsősorban a társadalomtudományokban érvényesültek, és még most is hat
nak. A konvencionális bölcsességek, közhelyek és csúsztatások világában a
szellem nem tud megjelenni. Az érvek és viták ezen a szinten nem a gondo
latok tisztázására és megértésére szolgálnak, hanem hangulatkeltésre és az
érzelmek felkorbácsolására. Mindaddig azonban, amíg gondolkodásunkat
nem tudjuk mélyebbé és objektívvá tenni, az eszmék nyugodt tisztázására
semmi esélyünk nem lesz. Chesterton valahol azt mondta: "A férfiak mindig
a tárgyhoz szólnak, a nők pedig egymáshoz." Nos, amíg a társadalmi vitáink
ban egymáshoz és nem a tárgyhoz szólunk, nem fogunk megoldani semmit.

A gazdaságszemlélet

Azt állitottuk, hogya társadalom szellemi állapotát a konvencionális bölcsessé
gek, a közhelyek és a felszínes viták jelzik. Vajon ez a szigorú állítás érvényes-e
a közgazdasági viták területére is? Nyilvánvaló, hogy az ilyen sommás és álta
lános megállapítások sohasem lehetnek igazak. Csak arra szolgálnak, hogy az
általános légkört, a tudomány átlagos szintjét jellemezzék. Hiszen az írás elején
ennek a "közegnek" a befogadóképességéről beszéltünk.

A közgazdasági viták területére lépve az első meglepő jelenség az alapelvek
és célok szinte teljes mértékű egyöntetűsége. A napisajtóban és a szakiro
dalomban, a pártok programjaiban és nyilatkozataiban szinte kivétel nélkül
mindenki a "szociális piacgazdaság" híve. Később visszatérünk majd e foga
lom kialakulásához, és ahhoz is, hogy mi a valóságtartalma e megnyilatkozá
soknak. Annyit azonban már most rögzíthetünk, hogy első közelítésre maga
az egyöntetűség a gyanús, mert az vagy túl általános, felszínes és semmitmon
dó definíciót takar, amelybe minden belemagyarázható, vagy a különbségek
szándékos elhallgatását jelenti. Feltűnő az is, hogy látszólag nemcsak a végső

célban egyeznek meg a közgazdák. 'de a programok sem különböznek egy
mástól lényegesen. (Miközben Bod Péter a Kupa-féle programról kijelentette,
hogy ez most már egy igazi MDF-program, Tardos Márton azt állította róla,
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hogy egy program sem állt ilyen közel az SZDSZ elképzeléseihez, nem beszél
ve Ungár Kláráról, aki szerint a FIDESZ teljesen egyetért az alapelveivel.)
Látszólag tehát csak egyetlen paradigma létezik a közgazdászok körében, de
a módszerek, eszközök tekintetében sem látszanak nagy különbségek.

Térjünk azonban vissza a szociális piacgazdaság fogalmához. Történetileg
e fogalom az ordoliberalizmus egy megújított változata, amely Eucken, W.
Röpke, Hayek, Rüstow, Müller-Armack (ez utóbbi a névadó) nevéhez kap
csolódik és egy olyan időben keletkezett, amikor a kollektivista mozgalmak
fenyegették a világot. A szociális piacgazdaság eszmerendszere ezek ellen vé
dekezett a liberalizmus melletti állásfoglalásával, ugyanakkor azonban a libe
ralizmus és kapitalizmus káros hajtásaít is elvetette, velük a nagy monopóliu
mokat, a klasszikus piac liberális versenyének torzulásait, a nagyléptékű techno
lógiát, a piaci szereplök számának csökkenését. A kétirányú védekezésből ke
letkezett Röpke könyvcímének magyarországi fordítása nyomán a "harmadik
út" kifejezés, amely nem tévesztendő össze a balatonboglári, specifikusan ma
gyar "harmadik utas" értelmezéssel. Ezt az eszmerendszert választotta Erhard
háttérnek, amikor a német gazdasági csoda megvalósításához látott.

E történeti múltból ma csak az elnevezés maradt: a "szociális piacgazdaság"
amely azonban a mai hayeki és friedmani környezetben féloldalassá vált, és
benne a "szociális" jelző üresen kong, mögüle pedig a liberalizmus kritikája
teljesen eltűnt. A "szociális" jelző olyan mértékben üres, hogy ma már a nála
sokkal polgáribbnak és enyhébbnek számító "jóléti állam" szóösszetétel is in
gerlő a keynesi világból csak nemrég átállt közgazdászok számára. Ez az átállás
önmagában is figyelmet érdemel, hiszen egy általánosan elfogadott, negyven évig
egyeduralkodó paradigma hirtelen elvetését jelentette egy új kurzus kedvéért,
amelyet aztán Reagan és Thateher a gyakorlatban is szentesítettek. (Az utóbbi
időben egyre többen vonják kétségbe e gyakorlat eredményességét.)

A magyar viszonyok híven megfelelnek a nemzetközi változásoknak any
nyiban, amennyiben itt sem lehet tudni, hogya szociális jelzón ki mit is ért
(néhány semmitmondó általánosságon túl). Azért alakulhat ki olyan békés
egyetértés a pártok között, mert e megnyugtató, kiegyensúlyozó jelző mögé búj
tatva mindenki egy radikális, szélsőségesen liberális piacgazdaságra gondol.

A ki nem mondott, de általánosan elfogadott, radikálisan liberális gazda
ságszemlélet természetesen erősen kritizálható mind általában, mind pedig az
egyház szociális tanítása szempontjából.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogya szélsőséges liberalizmus gyakor
lati megvalósításának kísérlete kevesebb mint két évtizede folyik az Egyesült
Allamokban és Angliában és ez az időszak történelmi léptékben túl rövid
ahhoz, hogy bármilyen szempontból bizonyítékot szolgáltasson e közelítés
fölényére. További időre lenne szükség ahhoz, hogy divatból pragmatikusan
vizsgált és tudományosan bizonyított és elfogadott eszmerendszerré váljon.

Azt is látnunk kell, hogy magának a liberalizmusnak a filozófiai gyökerei is
erősen kétségbevonhatók és e tekintetben már évszázados vita áll mögöttünk,
melynek részleteire e helyütt nem tudunk kitérni. Az az emberkép. amelyre az
utilitárius filozófia épül, lehet ugyan kinek-kinek az ízlése szerint rokonszenves
vagy ellenszenves, de mindenképpen hamis. Nemcsak az egyén gyönyör- és
haszonkeresése nem felel meg egy mélyebb emberképnek és nemcsak ennek
közgazdasági megfogalmazása primitív, elvont és megfoghatatlan, de bizo
nyíthatatlan az "egyéni jó" társadalmi közjóvá való átalakítási lehetősége is. Ar-
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row .Jehetetlenségí tétele" éppen az utóbbit bizonyítja egzakt matematikai eszkö
zökkel. A társadalomtól elszigetelve vizsgált individuum is üres absztrakció.

Nem szabad elfelejtenünk a meghirdetett elvek és a követett gyakorlat között
ma is érzékelhető óriási szakadékot. A magukat legliberálisabbnak hirdető orszá
gok kormányai is leplezetten vagy nyíltan antiliberális gazdaságpolitikát alkal
maznak (lásd példáu1 az Egyesült Allamok mezőgazdasági politikáját) és a vi
lággazdaság vagy világpolitika legkisebb válságjeleire szélsőségesen antiliberális
intézkedésekkel reagálnak. A világpiacot liberális piacnak tekinteni több a naivi
tásnál. Külön problémát jelent, hogya szélsőséges liberalizmus az erősek és hata
lommal rendelkezők filozófiája (amely viselkedésüket kényelmesen szentesiti), és a
gyengéknek legtöbbször nem mozgásteret, hanem teljes kiszolgáltatottságot jelent.

Végül, de nem utolsósorban, a szélsósé8es liberalizmus semmiféle választ nem
ad azokra a globális problémákra, amelyekkel az emberiségnek ma szembe kell
néznie. Ezek a problémák megjelennek

- gazdasági,
(Az alapvető szükségletek kielégítésének lehetősége világszinten kérdésessé

vált (élelmiszer, energia, lakás, iskola, kórház), a termelési és fogyasztási szer
kezetváltozások nem esnek egybe az egyes országok népességének növekedé
séből adódó igényekkel, a lokális gazdasági feszültségek kiszámíthatatlanul
továbbgyűrűznek,a technológiai változások gazdasági következményei egész
országokat sújtanak, az arányeltolódások és szerkezeti változások egyes or
szágoknak járadékot, másoknak veszteséget okoznak.)

- politikai,
(A bel- és külpolitika összefonódik, és egyre szélesebb körű hatásokkal jár.

Bármilyen helyi háború globálissá válhat. A világ elpusztításának technikai
lehetősége megteremtődött.)

- szociális,
(A népességrobbanás szociális következményei beláthatatlanok és megoldá

suk nem hagyható a gazdasági automatizmusra. A túlnépesedett országok
katasztrófasújtott területekhez hasonlitanak. A jóléti szintek közötti különbség
egyre nagyobb. A gazdagság és szegénység állami szintre emelkedik. Az or
szágok közöttí szociális szakadék növekszik. Az észak-dél ellentét változatla
nul fennáll. A gazdag országok közé jutás esélye egyre csökken és csak néhány
országra van korlátozva.)

- ökológiai téren egyaránt.
(a meg nem újuló erőforrások igénybevétele szélsőségesen igazságtalan. A

természetben okozott károk eszkalációja ijesztő mértékü. A környezet
szennyezése túllép az országok határain (Csernobil, savas eső, vizek el
szennyezödése). A megújuló erőforrásokkizsákmányolása a gazdag országok
ban a korlátozás nélküli, zabolátlan technikai fejlődés (kemizálás, nitrifikáció,
eutrofikáció, nehéz fémek, sugárzó anyagok) a szegényekben pedig a túlélési
kényszer (erdők kiirtása, elsivatagosodás) miatt gátlástalanul Iolyik.)

A feladat

Az eddigiekben azt állítottuk, hogy az egyház szociális tanításának ma,
gazdasági téren hazánkban a szélsőséges Jiberalizmussal kell szembesülnie. A
liberalizmusnak erről a fajtájáról azt mondtuk, hogy történetileg rövid idő-
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szakra tekint vissza, és hogya hirdetői sem mindig cselekszenek saját elveik
szerint, ha érdekeik másként kívánják. Mindez már a kritikáját is jelenti, de
nem az egyház társadalmi tanításának szempontjából megfogalmazott kriti
káját. Ez a kritika két ágon lehetséges: a teológia és filozófia ágán vagy pedig
empirikusan, azokat a területeket vizsgálva, amelyekre a szélsőséges liberaliz
mus nem kínál megoldást, sőt figyelembe sem veszi őket, az egyház társadal
mi tanítása pedig nagy figyelmet fordít rájuk.

A Sollicitudo rei socialis kezdetú enciklikában világosan kifejezésre jut, hogy
az " ...Egyház szociális tanítása nem "harmadik út" a liberális kapitalizmus és
a marxista kollektivizmus között... Nem is ideológia... hanem a teológia, még
pedig az erkölcstan területéhez tartozik..." (Bp. 1988. 56. o.). A kritikát tehát
elsősorban a teológia és a filozófia oldaláról kell megerősíteni. Ugyanakkor
azonban az empirikus oldalról is meg kell indítani azokat az elemzéseket,
amelyek a keresztény szociális tanítások oldaláról adnak alternatív megoldá
sokat a szélsőségesen liberális közelítés nyitva hagyott kérdéseire.

Ez utóbbi azért is fontos, mert így leszünk rákényszerítve, hogy az egyház
társadalmi tanításának sokszor elvont nyelvezetét és általános szintű megfo
galmazásait .Jefordítsuk" a közgazdaságtan megszokott nyelvére és a konkrét
problémákkal szembesülve megállapíthassuk, mely területeken van szükség
további munkára vagy az egyes kijelentések pontosabb értelmezésére.

A szociális tanítások szembesítésének az uralkodó nézetekkel mielőbb meg
kell történnie. Igen nagy hiba volna, ha itt is megismétlődne a már leírt jelen
ség, és a konfrontáció elkerülése érdekében hallgatólagos látszat-konszenzus
jönne létre. Bizonyosnak tűnik, hogy a liberális gondolatvilág igazi értékei
ebben az eszmerendszerben is fennmaradhatnak, ugyanakkor a szociális gon
dolkodásmód fájó hiányát is kiküszöbölhetnénk. Ez volna a módja annak is,
hogyaszélsőségesen liberális gondolkodásmód mellett egy valóban különbö
zö, új paradigma jelenjék meg, és a gazdaságpolitikák markánsabban térjenek
el egymástól.

Milyen esélyei vannak az egyház szociális tanításainak a jelenlegi magyar
környezetben? Erre a kérdésre igen nehéz ma választ adni, mert élesen el kell
kűlőníteni a szakmai közvéleményt a társadalom általános nézeteitől. A köz
gazdászok körében uralkodó "közmegegyezéssel" szemben, amely ma eret
nekségnek tekint minden devianciát, igen nehéz lesz bármilyen új felfogást
érvényre juttatni. Különősen nehéz olyan esetben, amikor szakmailag még jól
meg nem fogalmazott és ennek megfelelóen tudományos megalapozást is
igénylő tételekről is szó lehet. Ugyanakkor bizonyosan állítható, hogya tár
sadalom kedvezően fogadna egy szociális gondolkodást jobban tükröző, ilyen
értékrendet explicit módon is kifejezésre juttató eszmerendszert.

Végezetül úgy érzem, hogy egy személyes megjegyzéssel is ki kell egészí
tenem a leírtakat. Mint pénzügyminiszter - az általános szakmai közvéle
mény szerint - a szélsőségesen liberálisok közé tartoztam, hiszen köztudo
mású, hogyapiacgazdaságra való igen gyors átállást szorgalmaztam. Szeret
ném itt tisztázni, hogy radikalizmusom az átállás gyorsaságára, nem pedig a
megteremtendő piacgazdaság jövendő elosztási viszonyaira vonatkozott. Meg
voltam győződve róla, hogya létrejövő piac torzítása nélkül vagy minimális
torzításával az igazságosság érdekében a jövedelmeknek mérsékel t újraelosz
tására szükség lesz. Természetes azonban, hogy mindenekelőtt magát a piacot
kellett megteremteni.
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