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Gazdaságetika:
hová tűntek

a keresztények?
.Képzeljünk el valakit, aki a 16. században és ma Európa egyik
nagyvárosa fölött repül. A 20. századi város képét képét már nem
a katedrálisok és templomok határozzák meg, hanem a pénzinté
zetek, az ipari és kereskedelmi központok hatalmas épületei."!

Ez a lebilincselő, bár csak képzeletbeli kirándulás, melyre Willi
am May hívja meg olvasóit, kiszélesíthető. Tételezzük fel, hogy a
gép leszáll a középkori város mellett, és valaki a gépről részt vesz
egy városi gyűlésen. Lehetőséget kap arra, hogy a gyűlésen feltegye
a következő kérdést: "Részt kell-e vennie az egyháznak a gazdasági élet
dolgaiban?" Utazónk kérdésére határozott és egyhangú igen lenne a
válasz. Valójában a legtöbb, ha ugyan nem az összes válaszadó
némiképpen érthetetlennek tartaná a kérdést, mert alig tudna el
képzelni olyan társadalmat, amelyben az egyháznak a gazdasági
élet ügyeiben ne lenne szerepe. Ma ez a kérdés vitát váltana ki. A
vitában elfoglalt álláspontok a határozott igentől a határozott ne
mig terjednének, köztük az árnyalatok minden fajtájával.

A gazdaságetika külónböző területeinek fejlődése azt mutatja,
hogy a gazdasági élet és a munka területén szükség van az erköl
csi megfontolásokra. Ez az új helyzet nyilvánvalóan lehetőséget

kínál az etikában jártasak számára ahhoz, hogy gazdagítsák a
gazdaságtan és a gazdasági vezetés elméletét és gyakorlatát. E
cikk felteszi a kérdést, hogy az egyháznak és a teológusoknak
meg kell-e ragadniuk ezt a lehetőséget, vagy úgy kell tekinteniük,
mint a gazdaság világának kísérletét arra, hogyakapitalizmussal
kompromittálják. E probléma tárgyalásában a következő megkö
zelítésmódot használom: először a vallás és a gazdasági tevékeny
ség közötti kapcsolat jelenlegi bizonytalanságára kínálok magya
rázatot. Másodszor felvetem a keresztény etika jellegének kérdé
sét, hogy meghatározzam, van-e jelentősége a gazdaság világá
ban. Harmadszor meghatározom, hogy a keresztény etika mi
vel járulhat hozzá a gazdálkodás kultúrájának erkölcsi fejlődé

séhez.
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A középkori teológusok a gazdasági kérdésekben sokszor ille
tékességgel nyilatkoztak. Manapság ismét meghívják őket néhány
nagyvállalat főhadiszállására. Lehetséges, hogy ez csupán a teljes
körfordulatot tevő kerék egyszerű esete? Az utóbbi hat évszázad
drámai fejlődésének megértése lényeges ahhoz, hogy az eg~ház

részéről felelősségteljes választ adhassunk erre a meghívásra.
A középkori társadalom legalapvetőbb ellentétét a transzcen

dens és az immanens (köznyelven szólva: Isten és az általa terem
tett világ) alkotta. A hangsúly a transzcendensen volt. A teremtés
egésze Istennek és a világra vonatkozó tervének volt alárendelve.
Az Istent képviselő intézmények és emberek (az egyház és tiszt
ségviselői) rendelkeztek az alapvető tekintéllyel. A társadalom
minden vetületében az egyház által megjelenített isteni tervnek
volt alárendelve. Ez állt az oktatásra, a politikára és a gazdaságra
is. A fennálló társadalmi rend isteni rendként jelent meg, és ennek
megkérdőjelezéseegyúttal az isteni bölcsesség kétségbe vonása is
volt. A társadalmi rend szolgálata ezért az Istennek való engedel
mességet jelentette. Az emberi test szolgált a társadalom megérté
sének mintájául. Ahogy az emberi test különböző részekből áll, és
mindegyiknek meghatározott funkciója van, ekként a különböző

társadalmi osztályok is előre meghatározott szerepeket töltenek
be. A középkori társadalom ezért zárt társadalom, felfelé irányuló
mobilitás nélkül.

A gazdasági tevékenységeket is eme isteni rend alá rendelte. A
gazdasági tevékenységeket aszerint ítélték meg, hogy mennyiben
szolgálták ennek a rendnek a fenntartását. Az olyan gazdasági te
vékenységeket, amelyek megzavarták ezt a rendet, különöskép
pen a kapzsiságot és az uzsorást elítélték.

Az első vállalkozók tevékenységét az akkori hatalom erősen

helytelenítette. Ezen a helyzeten a reformáció első hulláma sem
változtatott. Luther nem azért ítélte el korának egyházát, mert
nem igazodott az új osztályhoz. Ellenkezőleg, többek között azért
ítélte el az egyházat, mert korrumpálódott az új mentalitás által.
Nem az volt a szándéka, hogy az elhivatottság és a világi élet
fontosságának hangsúlyozásával a kapitalista tevékenységeket le
gitimizálja, hanem az embereket arra kívánta ösztönözni, hogya
hagyományos társadalom iránti kötelezettségeiknek a legjobb ké
pességeik szerint feleljenek meg.

E a társadalmi renddel való szakítás előhírnöke Kálvin volt. Ri
chard H. Tawney híres könyvében azt mondja, hogy Kálvin azt
tette a burzsoáziáért, amit Marx tett a proletariátusért' Kálvin fel
szabadító erejűnek érezte a burzsoáziát és mentalitását, amely ki
szabadítja az egyént a középkori társadalom béklyóiból. Kálvin
elfogadta az egyéni szabadságot, nyereséget, tőkét és a kamatot,
melyeket a katolikus egyház és a korai protestánsok elítéltek. A
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személyes gazdagodás többé már nem számított bűnnek, hanem
inkább Isten választásának és az általa való kiválasztottság jeIé
nek a teremtett világgal való sáfárkodásra.4

A kapitalizmus felszabadító erejének elismerése ellenére
Kálvin figyelmeztetett a kapitalizmusban rejlő veszélyre is, neve
zetesen, hogy a hívők tudati beállítottságát eltérítheti Isten dicső

ítésétől, hogy ne használják vagyonukat olyan módon, amely el
térítheti őket Isten országától. Ahelyett, hogy a teológiát elválasz
totta volna a gazdaságtól, a kialakuló kapitalista társadalom új
gazdaságának adott teológiai támaszt. Tagadhatatlan ugyanakkor,
hogy teológiája serkentő hatással volt a kapitalizmus fejlődésére,

noha ez nem volt szándékos.'
Ennél a pontnál világossá kell tennünk, hogy a kapitalizmus

nem igényelte a vallási megalapozást: nem volt sem ateista, sem
antiklerikális. A kapitalisták első generációja legalábbis össze
egyeztethetőnek tartotta a vallással, és így tekintették azt a Kálvin
után egyre nagyobb számban létrejövő többi keresztyén egyházak
is. A kapitalizmus nem a zabolátlan önérdek és az egocentrizmus
dicsőítésévelés megszentesülésével kezdődött. Alapító atyái a tár
sadalom gazdasági és erkölcsi fejlődésének eszközeként tekintet
ték. Noha vallási érveket nem használtak, s ennek okait rövidesen
megvilágítjuk, gondolkodásmódjuk hátterében még ott volt az a
vallási keret, amely megkívánta, hogy az emberi tevékenység
minden vetületében a közjót és Isten dicsőségét szolgálja. Ez kű

lönösképpen kitűnik Adam Smith munkájából, akit a kapitaliz
mus alapító atyjának neveznek. Adam Smith Skóciában a glas
gow-i egyetemen a morálfilozófia professzora volt, és nemcsak a
Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság természetéről és okairól című köny
vét írta, hanem Az erkölcsi érzelmek elmélete címűt is. A Nemzetek
gazdagsága empirikus vizsgálódás, melyben a fő kérdés így hang
zik: "Miért gazdagabbak egyes nemzetek a többinél?,,6 Vizsgáló
dásai alapján megállapította, hogy a szabad és versenyző piac,
ahol az emberek a legkisebb állami beavatkozás mellett verse
nyezhetnek, hozzájárul a nemzetek gazdagságához. Senkinek sem
adott azonban engedélyt a szélsőséges és feltétel nélküli önérdek
követésre. A gazdasági tevékenységeket felfogása szerint nem ön
célúan kell végezni, hanem egy: magasabbrendű cél érdekében: az
egész társadalom közös javára?

A teológia és a gazdaságtan viszonyának fejlődését erősen be
folyásolta az állam és az egyház szétválása. Ez a szétválás erede
tileg nem a társadalom teológiai ideálj ának elutasításából szárma
zott; az ideál érintetlen maradt, és tiszteletben tartották az állam
és az egyház szétválása után is. Az egyház és az állam szétválása
két okból következett be. Először is a reformáció utáni felekezeti
küzdelmek lehetetlenné tették az állam számára létének és cselek
véseinek teológiai legitimizálását anélkül, hogy ugyanakkor bele
ne keveredett volna a felekezetek közötti vallási vetélkedésekbe.
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Az állam ezért rákényszerült arra, hogy saját megalapozására és
tevékenységei számára alternatív alapot találjon." Másodszor ami
dőn az állam erre rákényszerült, a színfalak mögött már türelmet
lenül várakozott az új alternatíva: a modern racionalitás.

A középkori racionalitással szemben, amely a transzcendens
és immanens közötti megkülönböztetést tekintette alapvetőnek, a
modem racionalitás a szubjektum és objektum közötti megkü
lönböztetésnek tulajdonított meghatározó jelentőséget. A középko
ri megkülönböztetésben a transzcendens pólus kapta a legna
gyobb súlyt, míg a modem megkülönböztetés a szubjektumnak
adott elsőbbséget. A "szubjektumot" meglehetősenszűken, mint a
racionálisan gondolkodó egyén tudatát határozták meg. Csak az a
tudás, azok a cselekedetek és azok a motívumok legitimizálhatók,
amelyek az egyén saját független racionális gondolkodása alapján
helyeselhetők. Ez az új, modem racionalitás két követelményt tá
masztott a nyilvánosan elfogadható állításokkal szemben. Először

is az állításnak olyan bizonyítékon kell alapulnia, amely bárki
számára hozzáférhető, ezáltal ellenőrizhető. Másodszor a követ
keztetéseket olyan logikailag összefüggő módon kell levezetni,
hogy az mások által is hasonló következtetésekkel járjon. Az ob
jektív bizonyítékok és a logikus gondolkodás váltak a modem ra
cionalitás sarkköveivé.

Az állam és más társadalmi struktúrák nem-vallásos alapokon
szerveződtekújjá. A vallásnak eme eltávolítása, legalábbis de jure,
a legtöbb társadalmi intézményalapelveiből, temészetesen nem
jelentette azt, hogy a vallás kivonult a társadalomból. Még Marx
is elismerte, hogya vallás szabadsága nem azonos a vallástalan
sággal. A vallás, száműzve a közügyekből, magánüggyé vált.

Ami az alapelvek ártalmatlan és elkerülhetetlen megváltozásá
nak indult, és a társadalom működésére nem gyakorolt azonnal
komoly hatást, végül gyökeresen szétforgácsolódott, és úgyneve
zett értékmentes társadalmat eredményezett. Egyre nyilvánvalóbb
lett, hogy Istenről, erkölcsi értékekről, az élet értelméről vagy a
végső célokról lehetetlen beszélni a modem racionalitás által
megkövetelt logikus gondolkodás és az objektív bizonyítékok szi
gorú kritériumai alapján. Ugyancsak nem lehetséges Isten létezé
sének vagy az élet értelmének ugyanolyan bizonyítékait szelgal
tatni, mint amilyeneket a természet- vagy társadalomtudományok
racionális tárgyalásmódja megkíván. A logikai pozitivizmus mint
a szigorú modem racionalitás fejlődésének csúcspontja egyszerű

en elutasít minden, Istenről, erkölcsről, vagy az élet értelméről

szóló diskurzust vagy mint az értelemtől elzárt (empirikusan ér
telmetlen) állításokat, vagy mint bármiféle igazságérték nélküli ér
zelmi megnyilvánulásokat."

A múlt század fordulójának légkörében aligha meglepő, hogy
egyesék kijelentették: Isten, a filozófia és az etika halott, vagy
legalábbis végletesen beteg. A teológia és a gazdaságtan különbö-
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A teológia
és a gazdaságtan

elkülönülése

ző és eltérő módon reagált erre a kihívásra. A közgazdászok, a
végső célok és a gazdaság erkölcsi dimenzióinak figyelmen kívül
hagyására kényszerültek, s majdnem kizárólag a gazdaság műkő

désmódjára kezdtek koncentrálni. Ez volt a kezdete a gazdaság
technikai megközelítésének.l" A közgazdászok figyelme a gazda
sági gépezet alkotóelemeinek feltárására és kezelésére irányult. A
közgazdászok és a közgazdasági iskolák túlnyomó többsége fi
gyelmének középpontjában a gazdaság mérhető dimenziói és a
teljesítmények mérése állott. A társadalmi összefüggésrendszer 
melyben Adam Smith és az alapító atyák kigondolták és értel
mezték a kapitalizmust - összeomlásával a kapitalizmus néhány
kulcsfogalma teljesen más jelentéssel telítődött meg. II Az őnmér

séklet például az önérdekre redukálódott, ezt pedig a racionális
magatartással azonosították.

A teológusok más módon válaszoltak a modem racionalitás
lelkes híveitől származó kihívásra. Egyesek egyszerűen elvonul
tak a modem világból és a modem racionalitás kihívásaitól,
mondván, hogy Isten teljesen külőnbözik ettől a világtól, és nem
érdekli e világ társadalmi és tudományos dinamikája. Az Ő terü
lete a személyes viszonylatok birodalma, nem pedig a politika, a
közgazdaságtan és a tudomány. Ezek a teológusok a modem vi
lágban elfoglalt helyzetüket kivetítették Teremtőjükre. Nemcsak a
modem világot nem érdekli Isten, de Istent sem érdekli a modem
világ. Harvey Cox szavaival: "a modem világ által sarokba szorít
va a teológia a szükségből erényt csinált, és saját csökkent státu
sát isteni létezésűnek tünteti fel".12 A modernista racionalitásra
adott másik teológiai válasz a kihívás elfogadása és egy logikailag
összefüggő teológiai rendszer felépítése volt. A Biblia szövegét te
kintették kiindulási alapnak, s azután ezt ágyazták be egy logika
ilag következtes racionális hitrendszerbe. A teolóBia célja a fogal
mi pontosság és az elméleti következetesség lett. A teológia idő

és tér nélküli jellegűvé lett. Az Istenben való hitnek a működési

területét jelentő kulturális környezetbe való kapcsolása nélkül a
teológia saját belső elméleti összhangjával foglalkozó zárt rend
szerré vált, s ennélfogva csekély hatással volt a modem kultúrára.

A teológia és a gazdaság közötti viszony szempontjából ezek
nek a fejleményeknek a hatása óriási. Éles ellentétben a középkori
és korai modem kultúrával, a hit és a pénz világa közötti kapcso
lat lehetősége elutasíttatott. A közgazdászok, akik munkásságukat
a gazdaságtechnikára korlátozzák, s akik az erkölcsi kérdéseket
mellőzik, nehezen tudják elképzelni, hogy mi kőzűk lehet a teoló
gusoknak és az egyháznak a közgazdaságtanhoz. Ez nem jelenti
azt, hogy ezek a közgazdászok ateisták. Sokan közülük, ha nem a
legtöbbjük, még mindig aktív és elkötelezett tagja egyházának.
Csupán úgy gondolják, hogy a teológia és a gazdaságtan két el
különült és kűlönböző tudományág.

Nem állítom, hogy minden teológus és közgazdász osztja ezt a
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Az erkölcs
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nézetet. A kivételek készek kétségbe vonni a racionalitás moder
nisra felfogását, mint olyat, amely elégtelen és redukcionista. Ha
tározottan állítják. hogy sem a teológiának, sem pedig a közgaz
daságtannak nem szabad igazodnia feltétel nélkül a modernista
racionalitás követelményeihez, hanem a modernizmus szűken ér
telmezett racionalitás-fogalmát kell bővíteni, hogy felölelje Isten
ről, az erkölcsi értékekről, az élet értelméről és az élet más nem
számszerűsíthető dimenzióiról való gondolkodást is. Elismerik
hogy a modem racionalitás fontos hozzájárulást jelentett a tudo
mányos és technikai haladáshoz és világ ember általi megértésé
hez és irányításához. Azt javasolják azonban, hogya társadalom
kezelésének "hogyan" kérdését ki kell egészíteni a "hová" és "mi
ért" kérdésekkel is.

Az utóbbi néhány évtizedben a helyzet megváltozott. Elisme
réssel kell adóznunk azoknak az előrelátó, posztmodern (vagy
ahogy közülük néhányan nevezni szeretik magukat: késő-rno

dem) gondolkodóknak, akik a változás szószólói, Mindazonáltal
az emberi elidegenedés, a környezetszennyezés, az ózonréteg ká
rosítása és más társadalmi betegségek is hozzájárultak ahhoz,
hogy a gazdasági életben és az élet más területein tevékenykedő

embereket meggyőzzék: a társadalomtechnikát ki kell egészíteni a
társadalom-vezérléssei. Az erkölcsi dimenzió újbóli bevezetése a
gazdasági életbe - miként ezt a vállalatok társadalmi felelős

ségről szóló vitái és a gazdaságetika felvétele a management
programokba is tükrözik - azt bizonyítják, hogy az etika és a
gazdaság közötti elszigetelődés szerencsétlen epizódja a végéhez
érkezett, vagy legalábbis a régi forgatókönyv gyökeresen megvál
tozott.

A keresztény etika és a gazdasági élet

Három elégtelen
"keresztény etika"

Ama kérdés megválaszolásához, hogy a keresztény etika hozzájá
rulhat-e valamivel a gazdaságetikához, lényeges meghatároznunk,
miben áll a keresztény (vagy teológiai) etika sajátos jellege. Először
azt fogom bizonyítani, hogy nem minden, amit manapság keresz
tény etikának neveznek, érdemli meg ezt az elnevezést. Ennek so
rán kirajzolódnak majd a keresztény etika körvonalai.

A keresztény etika egyik gyakori előfordulási formája az, mely
ben a Bibliaoól vagy a keresztény tanításból vett bizonyos fogal
makat vagy elveket - mint az elhivatottság, a gondoskodás és
igazságosság - eredeti összefüggésrendszerükbőlkiemelnek, és a
gazdaság világára alkalmaznak. Ezután elméleti ajánlások vagy
előírások jelennek meg arra vonatkozóan, hogy ezek mit jelent
hetnek, vagy mit kell jelenteniük a gazdaság világában. Az ilyen
módon alkalmazott keresztény etikát valóban nagyon nehéz meg
különböztetni a filozófiai etikától. A vallási fogalmak egyszerű ki-
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indulási pontként való használata nem biztosítja, hogy ezekből a
fogalmakból vagyelvekből levezetett következtetéseket keresz
tény etikának lehessen nevezni. Az ilyen úgynevezett keresztény
etikának nem a szándéka vagy emberközpontúsága problemati
kus, mivel a keresztény etikának mindig képesnek kell lennie an
nak bizonyítására, hogy ez a legjobb rendelkezésre álló mód az
élet minden területén az emberi képességek legteljesebb kibonta
koztatására.14 Ezzel a megközelítéssel az a probléma, hogya fo
galmakat és elveket kiemeli abból az összefüggésrendszerből,

melyben ezek elnyerik jelentésüket: elszakad attól a valóságtól,
amelyet Isten Fia és népe élete által kinyilatkoztatott. Csak az
olyan etika tekinthető keresztény etikának, amely hű ehhez a va
lósághoz, s nemcsak a fogalmak használatában, de erkölcsi velejá
róiban és előirásaiban is.

A második közelítésmód, amely ugyanezen okból elfogadhatat
lan, bizonyos bibliai parancsokat vagy viselkedési törvényeket,
mint például a Tízparancsolatot vagy a Hegyi beszédet, teszi a
társadalometika alapjává. l5 A Szentírás összefüggésrendszeréből
kiragadott részekre épülő erkölcsi útmutatások és elvek jogászias
sá és élettelenné válnak. Kétségbevonásuk esetén nem védhetők,

kivéve, ha ahhoz ragaszkodunk, hogy ezek Isten parancsai. Az
erkölcsi állítás így nemcsak magánjellegűvé válik, de erősen rela
tivizálódik is.

A társadalometika megalkotása Jézus tanításai, a próféták vagy
a Biblia bármelyik része alapján a harmadik elégtelen kisérlet a
keresztény etika kialakítására. Stanley Hauerwasnak igaza van,
amikor azt mondja: .minél inkább megpróbálunk valamit kifejte
ni a Szentírásból egy működőképes etika számára, annál inkább
elválasztjuk az ilyen etikát a megváltás megértésétől. amelyik az
ilyen etikát elsősorban megérthetővé teszi.l" Még az ilyen nemes
vállalkozás is kudarcra van ítélve, mert a keresztény etikának
nem célja az erkölcsi értékek egy alternatív halmazának létreho
zása. A keresztényetikához való kötődés nem ugyanaz, mint a
keresztény erkölcsi értékekhez való ragaszkodás. A keresztény eti
ka soha nem választható el Jézus és lsten népének történetétől és
ennek az élettörténetnek a megértésétől. A keresztény etika első

sorban nem erkölcstan, hanem a hit általi valóságlátáshoz való ra
gaszkodás. A hitből fakadó életértelmezés következménye.

A cselekedetek vagy motívumok nem eredendően erkölcsösek
vagy erkölcstelenek. Erkölcsi státusukat annak az összefüggés
rendszernek az előzetes megértésétől nyerik, amelyben megjelen
nek. Annyiban ítéljük őket jónak vagy rossznak, amennyiben
meghatározott célok vagy állapotok elérését segítik.

A keresztény etika sem izolált erkölcsi elvek halmaza, hanem a
világ és a valóság előzetes keresztény felfogásától függ. Ami Jé
zus és lsten népének története révén kifejeződik, az a valóság át
fogó szemlélete. Ennek az életszemléletnek fő jellemzői a követke-
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zők: annak megértése, hogy minden élet Istentől ered (miként az
a teremtéstörténetben kifejeződik - ez a hitet kifejező történet,
nem pedig tudományos elmélet). Isten mivolta. A világmindenség
és az ember lehetőségei. Az emberek helye, célja és felelőssége a
világban. A viszony Isten és az emberek között. Az emberek he
lyes kapcsolata Istennel. Az emberek egymás közötti megfelelő

magatartása és kapcsolata. A hitközösség szerepe a történelem
ben. A történelem végső célja.

Annak a valóságszemléletnek az elfogadása, amelyet Jézus éle
te és Izrael története fejez ki, nem csupán racionális elfogadás. Ez
az Istenben való bizalom olyan megnyilvánulása, amely az Isten
hez való személyes viszony által nemcsak a gondolkodásmód
megváltozásával jár, hanem az egész életet megváltoztatja. For
málja az ön azonosságot és az együttérzést. Megváltoztatja az élet
stílustY A bizalom közösségét teremti meg azokkal, akik szintén
bíznak Istenben. A hívők közösségére bízza a világgal való törő

dés felelősségét, különös tekintettel a világ elesettjeire. Arra kész
tet, hogy többet láss annál, mint ami éppen a szemed előtt van.
Arra szólít, hogy élj reménységben - ne tekintsd a világot adott
megjelenésében, hanem helyezd el a jelen valóságát az Izrael és
Jézus által kinyilatkoztatott valóságba. Tömören szólva: hinni
annyit tesz, mint látni. És a látás felszólítja és képessé teszi az
embert a hitéletre, a szolidaritásra és a reményre.

Az Istenbe vetett bizalomra épülő világnézet a keresztény eti
kának csak a kiindulási pontja. A keresztény etikának, csakúgy
mint bármely más etikának, véleményt kell alkotnia személyes és
társadalmi kérdésekről. A világ keresztény felfogása és a megol
dandó sajátos problémák között átvezető hídra van szükség. Ez a
híd a Biblia tanításaiból és történeteiből épül fel, valamint azok
ból a meglátásokból és tanításokból, melyeket az egyház a Szerit
írásban kinyilatkoztatott valóság értelmezésére kimunkált. A teo
lógiai koncepcióknak és dogmáknak. de még a bibliai szövegek
sincs önmagukban tekintélyük. Tekintélyüket azáltal kapják vagy
szerzik meg, hogy ké~esek a valóság keresztény szemléletének
szabatos értelmezésére. II A gazdaság erkölcsi kérdésekhez vezető
ilyen bibliai és teológiai hidak például a következők: Isten uralko
dása, elhivatottság, szolgálat, az isteni igazságosság, a szegények
pártolása, a Tízparancsolat, az eredeti bűn, a tanítványi minőség,

az istenkép stb. 19 Eme fogalmak mindegyike, miként sok másik
is, rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy konkrét ügyet a ke
resztény világértelmezéshez kapcsoljon. Önmagában egyik sem
képes erre.

Ebből kövekezik, hogya keresztény etika nem az erkölcsi elő

írások időn kívüli halmaza, hanem folyamatos és nyitott folya
mat, amely a keresztény világfelfogást a bibliai és teológiai fogal
mak segítségével a konkrét kérdésekhez kapcsolja. A tényleges
teológai összekötő híd vagy kapcsolódási pont megválasztása hí-
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vőnként és keresztény közösségenként változhat. Mindig fennáll
annak lehetősége, hogy valaminek a jelenlegi erkölcsi megvilágí
tása más teológaiai hídak vagy utak révén gazdagodjék.

A keresztényeknek gyakran kell szembesülniük saját szemé
lyükkel kapcsolatos erkölcsi dilemmákkal vagy döntésekkel, de
ebből nem szabad levonni azt a kövekeztetést, hogy a keresztény
etika magánügy. Ellenkezőleg, a keresztény etika közösségi tevé
kenység. Először is, a keresztény életfelfogás része, hogy az em
berek kölcsönösen függnek egymástól, bízniuk kell egymásban s
szolgálniuk kell egymást. Minden személy teljes emberi potenciál
ja csak a másokkal való kölcsönös kapcsolatokban bontakozik ki.
A keresztény életfelfogás mélysége és értelme s ennek az erkölcsi
magatartásra vonatkozó következményei csak a hitközösség tagja
inak együttes törekvése révén érthetők meg teljesebben. Másod
szor: a megalapozott keresztény erkölcsi állásfoglalás érdekében,
az önazonosságnak és a személyiségnek a keresztény életfelfogás
alapján kell formálódnia. Ez bizonyára megtörténik a valóság sze
mélyes vizsgálata és megtapasztalása által is, de főként a hitkö
zösségben való részvétel szocializációs folyamatában. A közösségi
tevékenységek révén - szertartások, prédikációk, imádság, taní
tás, részvétel, áldozás stb. - rögzül a keresztény valóság az el
mékbe és szívekbe, alakítva a személyiséget és az identitást, me
lyek viszont a keresztény etika megélésének szükséges feltéte
lei?l1 Harmadszor, a hitközösség védelmet és támaszt nyújt a ke
resztény valóság erkölcsi vonzatainak túl szűk vagy túl tág értel
mezéseivel szemben. A hitközösség biztonságot, támogatást nyújt
a nehéz erkölcsi döntésekkel küszködők számára, s ugyanakkor
olyan kritikus környezetet teremt, amelyben a helyes keresztény
döntések és elhatározások meghozhatók - vagy legalábbis útmu
tatást ad ahhoz, hogy ezeket hogyan kellene meghozni.

Az a keresztény etika, amely ezen az alapon áll, személyes, de
nem magántermészetű. Olyan etika, melyet ha kétségbe vonnak,
akkor nem kell visszavonulnia a magánszféra biztonságába. mert
a keresztény etika arra a meggyőződésre épül, hogy valóságértel
mezése a rendelkezésre álló legjobb életfelfogás - az egyetlen,
amely az emberi potenciál legteljesebb kibontatkoztatását lehető

vé teszi. Ha valakinek, aki a keresztény etika talaján áll, valamely
erkölcsi meggyőződését kétségbe vonják, akkor az illető megvéd
heti álláspontját azzal, hogy meggyözödését a keresztény világné
zet keretében értelmezi. A keresztény világnézet nem mond ellent
a racionális világszemléletnek. Ellenkezőleg, a csupán racionális
értelmezésnek ez adja meg átfogóbb és mélyebb jelentését. Kétel
kedés esetért a magánszférába való visszavonulás helyett bátran
felszólítható a kétkedő, hogy próbáljon olyan alternatív értelme
zést adni, amely értelmesebb és átfogóbb a keresztényinél.

A keresztény etika ebben a felfogásban egyszerűen nem szige
telhető el az élet egyik vetületétől sem, legkevésbé a gazdasági
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élettől. A keresztények nem váltják át keresztény világszemléle
tüket alternatív világszemléletre, amikor a gazdasági élet világába
lépnek, hogy aztán vasárnaponként visszaváltsák azt keresz
tényire. Néhány példa elegendő lehet ennek bizonyítására. Valaki
az élet feltétlen értékébe vetett keresztény felfogásával nem lehet
hanyag a munkahelyén olyan termékekkel és minőségi előírások

kal kapcsolatban, melyek a fogyasztók vagy a dolgozók életét fe
nyegethetik. Aki hisz abban, hogy az ember felelős a természet
megóvásáért és ápolásáért. az nem lehet nemtörődöm a környe
zetszennyezéssel és az ózonréteg vékonyodásával kapcsolatban.
Hasonlóképpen, ha valakinek az a meggyőződése, hogy kűlönös

gondot kell fordítani a társadalom elesettjeire, az nem lehet kö
zömbös az olyan foglalkoztatási gyakorlattal szemben, amely a
foglalkoztatottakat idős korukra nélkülözésre kényszeríti. Az Is
tenben való bizodalomnak a gazdasági környezettől való elszige
telése helyett a keresztényeknek gazdasági tevékenységüket ke
resztény életfelfogásuk tágabb összefüggésrendszerében kell elhe
lyezniük.

A keresztény életfelfogás összekapcsolása a gazdasági élet rea
litásaival nem mindig könnyű feladat. Még sokkal nehezebb ez
kedvezőtlen gazdasági helyzetben, vagy ha az emberek nem tud
ják befolyásolni munkakörülményeik megváltoztatását. Annak fel
ismerése, hogya gazdaság világában a keresztény etika szerint él
ni nem mindig könnyű, nem mentség a keresztény etika felfüg
gesztésére. Ebből határozottan az következik, hogy az egyházra
fontos feladat hárul tagjainak irányítása és támogatása terén.

Mit tehet az egyház?
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Az egyház feladatai

A gazdaságetika területén három szint különböztethetőmeg.21

Az első a makrogazdasági szint, ahol a gazdasági rendszerek er
kölcsi legitimációja kerül értékelésre. A második a középső gazda
sági szint (a gazdasági élet és a társadalom szintjének is nevezik),
ahol a szerepek, felelősségek, továbbá a gazdasági élet és az ál
lam, valamint a gazdasági élet és a társadalom közötti megfelelő

kapcsolatok fogalmazódnak meg. A harmadik amikrogazdasági
szint, ahol azok az erkölcsi problémák és döntések állnak köz
pontban, melyekkel az embereknek a gazdasági-üzleti világban
kell foglalkozniuk. A keresztény valóságszemléletnek mindhárom
szint számára van mondanivalója. Az egyháznak ezért mindhá
rom szinten jelen kell lennie, és nem maradhat meg a makrogaz
dasági szintről tett felszínes megjegyzések viszonylag biztonságos
szintjén.

Mielőtt megtenném javaslataimat arra vonatkozóan, hogy mit
tehet az egyház a három szinten, néhány általános megjegyést
kell tennem a közbelépés stílusával kapcsolatban. Először is fon-
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tos, hogy az egyház felismerje: többé már nem domináns szerep
lője a társadalomnak. Az egyház nem erőltetheti meggyőződését

a társadalomra. Olyan módon kell közvetítenie meggyőződését

hogy azok érthetőek legyenek a modern szekularizált társadalom
számára.22 Másodszor az egyháznak be kellene látnia, hogya leg
inkább szem előtt lévő szóvivője, a papság, általában nagyon
gyengén képzett a gazdasági és gazdálkodási ügyek terü1etén. A
legtöbb teológiai képzés nagyvonalúan mellőzi a gazdasági és üz
leti élet teológiai megvilágítását. A gazdaságetikába való beavat
kozás hitelességének érdekében a papságnak és a teológusoknak
jóval többet kell tudniuk a közgazdaságtanról és a gazdálkodás
ról. A képzésnek úgy kell megváltoznia, hogy felölelje ezeket ,1

kérdéseket is. A papságnak meg kell ismernie mind a gazdálkodás
világát, rnind ennek nyelvezetét és azt is, hogy miképpen kell elvé
gezni a megfelelő etikai helyzetelemzést. Ahelyett, hogy a papságot
és a teológusokat hibáztatnánk a gazdaság működésével és a gaz
dálkodással kapcsolatos gyatra ismereteik miatt, a gazdasági életben
tevékenykedő embereknek kellene megragadniuk a lehetőséget a
papság oktatására és a gazdaság világába való bevezetésére.

A makrogazdasági szint
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Makrogazdasági szinten az egyház számára a nagy kihívást a gaz
dasági tevékenységnek a keresztény világszemlélettel való össze
kapcsolása jelenti. Ennek fényében a gazdaság sosem öncél, hanem
az emberi szükségletek és a társadalom szolgálatának eszköze. A
keresztény nézőpontnem tagadja a gazdasági tevékenység fontos
ságát. Amit tényleg tagad, az az a nézet, hogy a gazdaság a legfon
tosabb. Meg kell határozni azokat a helyes a célokat, mint például
a személyes és társadalmi szükségletekről való gondoskodás, az
elesettekkel való törődés, az istenadta képességek kibontakoztatása
stb., melyek felé a gazdasági tevékenységet irányítani kell.23

Ítéletet kell alkotni a különböző gazdasági rendszerek teljesítő

képességéről és hiányosságaikról, hogy mennyiben szolgálják a
meghatározott végcélokat. Kűlönős gonddal kell kerülni a túlzó
egyszerűsítéseket,mint például az elosztási kérdések olyan hang
súlyozását, amelyek nincsenek tekintettel a termelésre és a termelés
serkentésére, vagy túlzottan hangsúlyozzák a szociális biztonságot
a termelékenység ösztönzésének rovására.v' A gazdasági rend
szerek keresztény etikai értékelése során el kell kerülni mind él

pesszimizmus, mind pedig az utópizmus csapdáit. Noha kellő fi
gyelmet kell fordítani az ember bűnös és énközpontú természetére,
ezt nem szabad abszolutizálni. Hasonlóképpen tényként kell elfo
gadni az önérdek meghaladhatóságát anélkül, hogy ezt tennénk
egy gazdasági rendszer alapjává. Az egymással versengő, szabad
vállalkozás típusú avagy állami vagy társadalmi kontrollon nyugvó
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gazdasági elméletek közőtti választás helyett a keresztény etikai
értékelésnek inkább valamennyi gazdasági rendszer morális kettős

ségét kell hangsúlyoznia.P A keresztények nem kerülhetik el, hogy
egy adott gazdasági rendszeren belül dolgozzanak, de azt a rend
szert, amelyben tevékenykednek, nem tekinthetik keresztény rea
litásnak. A jó és rossz közötti választóvonal nem a gazdasági rend
szerek között, hanem azokon át húzódik.

Röviden: makrogazdasági szinten az egyház legfontosabb fel
adata nem a gazdasági rendszerek végleges elfogadása vagy elve
tése. Fő feladatai közé tartozik, hogya gazdaságot elhelyezze a
keresztény életértelmezés átfogóbb összefüggésrendszerében,
hogy hangsúlyozza a gazdasági rendszerek morális határozatlan
ságát és bátorítsa a keresztényeket a kritikai távolságtartásra attól
a gazdasági rendszertől, amelyben dolgoznak. A cél ne az legyen,
hogyavitát lezárjuk, hanem hogy folytassuk.

Gazdaság és társadalom

Kiállás a szegények
mellett

26Stuhlmueller, C.: im.

1988. 19-24.

Egy másik szinten a gazdaságetikai viták kőzéppontjábana gazda
sági ügyekbe való állami és társadalmi beavatkozás mértéke és a
gazdaság világának a társadalom iránti felelőssége áll. A társada
lom egyrészt bizonyos érdekcsoportok - például természetvédő

csoportok, fogyasztói szervezetek, szakszervezetek - tevékenysége
révén fejezi ki akaratát. A gazdasági szféra felelősségét a társada
lom iránt olykor magatartási kódexekkel szabályozzák, mint ami
lyen például a Sullivan-kódex, amely az amerikai vállalatok dél-af
rikai üzleti tevékenységeire vonatkozik. A legtöbbször azonban
mindegyik vállalat saját maga dönti el, hogy milyen felelősséggel

tartozik, ha egyáltalán tartozik, a társadalomnak. A gazdaságetika
közbülső szintje ezért főként az irányelvek megalkotási folyamatá
val foglalkozik.

Az egyház fő feladata nem az, hogy a gazdaság és a társada
lom közötti párbeszédben bármelyik oldal mellett állást foglaljon,
noha bizonyos helyzetekben ez helyénvaló lehet. Az egyház fon
tos kötelezettsége, hogy ebben a párbeszédben azok érdekében
avatkozzék be, akik nem elég szerencsésck ahhoz, hogy saját ma
gukért szót emelhessenek, s akiket a gazdaság és a társadalom
közötti párbeszédből gyakran kizárnak. A szerencsétlenek érdeké
ben való közbenjárás motivációja az emberi élet értékének keresz
tény értelmezésén alapul. Ez értelmezés szerint Isten feltétlen
méltóságot és értéket adott minden embemek, tekintet nélkül
gazdasági teljesítményére. Isten ezért népének története és Jézus
élete által kinyilatkoztatja, hogy különös gondot fordít azokra,
akiktől a társadalom megtagadja az emberi értéket és méltóságot
azokra, akiket a társadalmi gondoskodásból való kikerülés veszé
lye fenyeget, vagy akiket a társadalomból kiközösítettek. 2h Ez
megmutatkozik Izrael történetében, abban, ahogyan Isten törődik

188



A családi élet védelme
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cl l özvegyekkel, az árvákkal és az idegenekkel. Jézus történetében
pedig abban, ahogyan Ö törődött az akkori társadalom társadal
mi, gazdasági, kulturális vagy éppen vallási számkivettjeivel 
például az adószedőkkel, a szegényekkel és a szamaritánusokkal.

A szegényekkel való törődésen kívül az egyházat akkor is köz
benjárásra kellene kérni, amikor figyelmen kívül hagyják a ke
resztény életfelfogás és a teljes emberi fejlődés fontos szempontja
it a gazdaságpolitika alakításában vagy a gazdasági törvényho
zásban. Az emberi képességek kibontakoztatása szempontjából a
családi élet fontosságának hangsúlyozása megfelelő példaként
szolgál. Ha a gazdaságpolitika vagy az állami politika illetve gya
korlat felbomlasztja vagy lehetetlenné teszi a szilárd családi kap
csolatokat, akkor fontos, hogy az egyház közbelépjen, és ezt a
szempontot a vita előterébe helyezze. Az olyan munkaügyi politi
ka vagy vezetési stílus, amely megalázza és tagadja az emberi ké
pességek fejlődését. ugyancsak megköveteli az egyházi beavatko
zást. Noha az egyház közbelépésének nem ez az elsődleges mo
tivációs alapja, az egyház valójában szívességet tesz a vállalatnak
azzal, hogy az ilyen gyakorlatot erkölcstelennek minősíti. A japán
vállalatoknál és az úgynevezett kiváló amerikai vállalatoknál
szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy az emberi méltóság és
képességek méltányolása ténylegesen növeli a vállalat teljesiímé-

't 27nye.
Noha fontos, hogy az egyháznak legyen bátorsága szembesze

gülni az üzleti körökkel vagy az állammal, nagyon óvatosnak kell
lennie az üzleti világ démonizálásának csapdája tekintetében. Ez
a bűnös emberi természet abszolutizálásának veszélyével járna. A
gazdasági vállalkozások és az üzletemberek lehetőségeit a társa
dalom pozitív fejlődéséhez és az emberi képességek kibontakozta
tásához való hozzájárulásuk szempontjából soha nem szabad alá
becsülni vagy figyelmen kívül hagyni.

A mikrogazdasági ezint

28Gustafson, G. M., im.

1982.318

Mikrogazdasági szinten a gazdaságetika a gazdálkodó szervezetek
környezetén belüli magatartás erkölcsi vetületeivel foglalkozik. Ez
az a terület, melyet az egyházak a leginkább figyelmen kívül hagy
nak, s ugyanakkor a helyi egyház a legtöbbet itt teheti. Az egyhá
zak hajlamosak arra, hogy az üzletetemberek. gazdasági szakértök
gyakorlati szaktudását saját szervezeti vagy vezetési céljaira hasz
nálják, ahelyett, hogy ezeknek az embereknek a szükségleteit szol
gálnák.2H A helyi egyház gyakran kéri fel az üzletembereket arra,
hogy önkéntesen és ingyenesen segítsenek az egyház költségveté
sének vagy fenntartásának kezelésében, dc ugyanezen emberek rit
kán kapnak teológiai vagy lelki útmutatást a munkahelyi problé
mákkal kapcsolatban.
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200.

Párbeszéd az egyház
és a gazdasági
vezetők között

Ezen a szinten az egyház bekapcsolódásának kiindulópontja
az, hogy elvezesse tagjait a keresztény valóságlátáshoz és ennek a
szemléletnek a gazdasági tevékenységhez való kapcsolásához. Az
embereknek először az élet értelmének keresztény felfogásához
kell eljutniuk és az igazi élet ismérveihez. mielőtt meghatározhat
nák, hogy gazdasági tevékenységeik ehhez hogyan illeszkednek.
Ez a megértés viszont alakítja identitástudatukat és személyiségü
ket. Csiszolja továbbá azokat az erényeket, melyekre amorális
magatartáshoz a gazdálkodás világában szükség van. A korábbi
magyarázatnak megfelelően a keresztény etika nem azzal a kér
déssel kezdődik: "Mit tegyek?", hanem azzal: .Ki vagyok?,'29
Csak amikor a keresztény életfelfogás szellemében az utóbbi kér
désre választ adunk, akkor kezd értelmet nyerni az előbbi kérdés.

Ezen a szinten az egyház számára a fő feladat, hogy tagjaiban
helyreállítsa az élet teljességének érzetét.3o Az embereket úgy kell
irányítani, hogy életük különböző vetületeit értelmes és jelentő

séggel bíró egész részeként tapasztalják meg. Azt lássák, hogy
munkás életük történései életük teljesebb történéseihez kapcso
lódnak. Röviden szólva életük alapjává a teljesség szellemének
kell lennie. Ez az a gondolkodásmód, amely mindent az élet ér
telmének keresztény felfogása alá rendel. Az egyháznak gazdag
eszköztára van a teljesség szellemiségének kiművelésre: prédikáci
ók, liturgia, szertartások, Isten tiszteletének minden formája. Az
egyház is sokat tanulhat a vállalatvezetés és szervezés szakterüle
tétől, ahol az utóbbi időkben nagy figyelmet kapott a vállalati
kultúra fejlesztése.3 1

Ha egyszer a világ keresztény értelmezését megalapozták, ak
kor a gazdálkodás világában a keresztény magatartás gyakorlati
vonzatai számos módon kidolgozhatók. Ugyanakkor azt kell
hangsúlyoznom, hogy a papság képzetlen gazdasági és üzleti
ügyekben. A gazdasági életben tevékenykedőkmorális magatartá
sára vonatkozó előregyártott megoldások előterjesztése helyett a
teológiai tudással vagy képzettséggel meg a gazdasági és üzleti
képzettséggel rendelkezőknek párbeszédes formában együtt kell
kimunkálniuk a megoldásokat. A gazdasági életben tevékenyke
dők, különösen a felső vezetők, általában az ilyenfajta tárgyalás
módot szokták meg. A papok ezért bölcsen teszik, ha a vélemé
nyek elősegítőjének szerepét vállalják, mintsem hogy ők legyenek
a hangadók.

A következőkben néhány ajánlást terjesztek elő. Létre kellene
hozni a hit és a munka kapcsolatát megvitató rendszeres megbe
széléseket és munkacsoportokat; beszélni kellene a gazdasági élet
ben; a keresztény magatartás ezeknek az előadásoknak elkészíté
sébe a teológus vonja be a gazdasági szakértőket.

Ebben a folyamatban az egyháznak fel kell ismernie, hogy sa
ját szervezeti felépítésében is tükröztetnie kell a gazdasági és üz
letemberek számára hangsúlyozott értékeket. A saját személyi ál-
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lományával és erőforrásaival való foglalkozás során az egyháznak
példamutatónak kell lennie. Például különös figyelmet kell fordí
tania az idősekre és szegényekre. Ezt megteheti alkalmazottai
nyugdíjáról való gondoskodással, vagy azzal, hogy lehetővé teszi
az egyház berendezéseinek használatát olyan csoportok számára,
amelyeknek szükségük van ezekre, de saját maguk nem tudják

·32megszerezm.

Következtetés

Az egyháznak a posztmodern kultúra által kínált lehetőséggel,

hogy ismét belekerülhet a gazdasági életbe, élnie kell, nem azért,
mert ez lehetőséget teremt a hatalomból való részesedésre, hanem
mert a keresztény életfelfogásnak az élet minden vetületében
mélyreható következményei vannak. Figyelembe véve az emberek
munkahelyen töltött idejét, könyörtelen és szeretetlen volna az
egyház részéről, ha nem hangsúlyozná, hogy a Jézus és Izrael tör
ténete által kinyilatkoztatott Jóhír a gazdasági élet világa számára
is jó hírt jelent, hogy az értelmes élet felöleli az értelemmel való
teljes munkálkodást is. A lehetőség elfogadása nemcsak a keresz
tény életszemlélettel van összhangban, hanem a gazdasági életben
tevékenykedő emberek igényeinek is megfelel, akik gyakorta tu
dathasadásos életviteire kényszerülnek. Amilyen érdekes ez a fel
adat, annyira veszélyes is, s e tekintetben az egyháznak óvatos
nak kell lennie: a gazdasági élet világának érdekessége olyannyira
lenyűgözheti. hogy érzéketlenné válhat a kívűlmaradók, vagy
azok iránt, akik ebben a világban nem képesek versenyezni.

Kindler Józseffordítása
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