
Botos M áté
Adalékok az első szociális enciklika 

keletkezéstörténetéhez

A XIX. század közepére Európa nyugati felében egyre égetőbbé vált a társadal
mi rétegek közti feszültség, amelyre a radikális ideológiák mellett a keresztény — 
elsősorban  katolikus — politikai irányzatok is keresték a választ. Az ipari forrada
lom és a társadalmi elmaradottság konfliktusának katolikus részről történt feltér
képezése Németországban kezdődött, ahol Wilhelm Emmanuel von Ketteler 
j81J-1877), a későbbi mainzi püspök már 1848 novemberétől kezdve a szociális 
kérdés okairól (Die Grundlagen dér Gesellschaft) tartott adventi prédikációkat. 
Ketteler, akitXIII. Leó nagy elődjeként tisztelt, 1864-ben jelentette meg Arbeiterf- 
rage und Christentum című könyvét, melyben az intézményi és világi egyházat is 
cselekvésre szólítja fel a keresztény karitász nevében.

Erre az időszakra esik a francia Frédéric Le Play (1806-1882) munkássága. A 
társadalmi reform elvén alapuló keresztény szociológia atyja a munkásosztály 
életkörülményein a munkást védő szociális törvények hálójával kívánt javítani. 
Elméletére épített a későbbiekben a francia keresztény szociális mozgalom fő 
irányzata, bár, természetesen voltak eltérő nézeteket valló iskolák is.1

Hivatalos állásfoglalásra azonban hosszú ideig nem került sor Rómában, ahol 
úgy tűnt, a Curia vagy nincs felkészülve egy ekkora horderejű kérdés megválaszo
lására, vagy pedig beéri a keresztény valláserkölcsben mindig is meglévő szociális 
érzékenységre történő hivatkozással (irgalmasság mint egyik fő erény).

Az 1860-as évek végére azonban körvonalazódni látszott egy katolikus indítta
tású szociális tanítás, amely immár a karitatív segélyezésnél, a jótékonykodásnál 
többet követelt és a hivatalos állásfoglalás szükségességét hangsúlyozta. így került 
az 1869. december 8-án megnyitott első Vaticanumon a zsinati atyák asztalára az 
addigra előkészített 87 schema (dekrétum) között a De pauperum operariorum- 
que sublevanda miseria című is. A dokumentum, amelyet a neves zsinati teológus, 
lgnazMoufang(1817-1890) és a Párizsban tartott prédikációiról ismert, száműzött 
genfi vikárius (hebroni címzetes püspök), Gaspard Mermillod (1824-1892) készí
tettek,2 magában foglalta a későbbi Rerum Novarum alapelemeit. A szöveg a földi 
javak helyes — méltányos — használatára figyelmeztet, s bár a jótékonykodást 
továbbra is a keresztények elemi kötelességének tartja, a püspökök, mint lelkipász

1 A keresztény liberális csoport, amelyet Charles Périn (1815-1905) belga közgazdász irányított, a helyi 
egyházi hatóságok támogatását élvezte ugyan (pl. Angers püspöke, Mgr Freppel (1827-1891) is 
támogatta az irányzatot), Rómától meglehetősen elszigetelve működött. Jelentősebb erőt képviselt 
még az ún. Liege-i iskola Belgiumban, amelyet Doutreloux érsek (1835-1901) vezetett. A harmadik 
ismertebb iskola a de Tourville abbé által (1842-1903) képviselt csoport („Érnie de la Science 
Sociale").

2 Au bért, Roger: Vaticanum I. Mainz, 1965. 77. L.
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torok, a munkaadók és a törvényhozók felelősségét hangsúlyozza, a dolgozókat 
pedig türelemre és kitartásra inti a keresztény alázat szellemében.®

Az olasz csapatok bevonulása Rómába a zsinat idő előtti berekesztését jelentet
te, amely az előteijesztctt témák közül csak hatot tudott megtárgyalni, köztük a 
„Postulatum de socialismo* néven ismert határozatot. A szintén Mermillod által 
készített dokumentum a szocializmus tévelygéseivel a katolikus igazságot (a 
megváltáson alapuló dogmatikára épült társadalmi doktrínát) állítja szembe. Az 
ismert események miatt félbeszakított tanácskozás már nem tudott sort keríteni 
a konkrét társadalmi bajokat orvosolni — vagy legalábbis tisztázni — kívánó De 
pauperum. ..-ra. A társadalmi kérdés helyett a politikai került előtérbe, s az egyházi 
állam léte vagy nemléte egy évtizeden keresztül elsőbbséget élvezett.

A kezdeményezés ismét a világiak kezébe csúszott át. Franciaország sedani 
veresége, a monarchia megszűnése és a párizsi Kommün a figyelmet a francia 
katolikusokra irányította. A porosz fogságba esett két katonatiszt, René de la  
Tour du Pin (1834-1924)3 4 és Albert de Mun (1841-1914) megismerkedik Ketteler 
nézeteivel s hazatérve a keresztényszociális mozgalom élére állnak. Szinte a 
Kommün leverésének másnapján hozzák létre 1872-ben az első katolikus munkás- 
kört, amely később országos hálózattá, a Katolikus Munkáskörök Szervezetévé5 
bővült, szócsövével, az Association Catholique című folyóirattal. De Mun, a 
szervezet elnöke a hagyományos politikai konzervativizmus képviselőjeként a 
monarchia és a tradicionális társadalmi szervezetek visszaállítását támogatta, s a 
szakszervezeti mozgalommal saját köreit próbálta szembeállítani—nem is egészen 
eredmény nélkül, hiszen az Oeuvre 1880-ban 40 0 0 0 ,1884-ben pedig már 50 000 
tagot számlált.6 De Mun, aki személyes kapcsolatban állt az 1878-tól pápa XIII. 
Leóval, a képviselőház tagjaként, törvényjavaslatok egész rendszerével próbálta a 
munkásság érdekeit — elsősorban egészségét — védeni.

Németországban a győztes birodalom választásain a Reichstagban jelentős erőt 
képviselő Zentmm mellett az évente megtartott Katholikentag-ok, s az Adolf 
Kolping (1813-1865) által szervezett itjúmunkás-mozgalom, a „Gesellenvereine* 
ért el sikereket az egyre erősödő baloldallal szemben. Németország helyett 
azonban a keresztényszociális reformerek igazi gyűjtője Ausztria-Magyarország 
lett, élükön Kari von Vogelsang (1818-1890) báróval. A konvertita porosz nemes 
Pozsonyba települt át, s ott szerkesztette a helyi német nyelvű katolikus lapot, aDer 
Katholik-ot. Emiatt figyeltek fel rá a bécsi katolikus arisztokrácia vezéralakjai -  
Alois von Liechtenstein herceg, Gustav von Blome7—, s így együtt alapítják meg

3 Mansí: Amplissima collectio condliorum. 5 3 /2  k. Leipzig, 192’?'.
4 Charles-Hutnbert-René de la Tour du Pin-Chambly, marquis de la Charce (1835-1920).
5 Oeuvre des Cercles Catholiques d’Ouvricrs.
6 Szántó Konrád OFM: A katolikus egyház története. 2  k. Budapest, 1988. 447.1,
7 Alois von und zu Liechtenstein (1846-1920), a  Chrisdich-Soziale Partéi elnöke, reichsrati képviselő. 

Ottó Pauljulius Gustav von Blome (1829-1906) porosz katonatiszt, később osztrák szolgálatba lépő 
diplomata, 1853-ban katalizál.
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a  k e re sz té n y sz o c iá íis  ideológia lapját, az Oesterreichische Monatsschrift fíir 
christliche Sozialrefonn című folyóiratot.8

A lap egyrészt a korporatív eszme propagálója, másrészt egy szellemi műhely 
létrehozója volt. A „Freie Vereinigung Katholischer SozialpoHtiker” nevű bizal- 
nias kor von Löwenstein herceg9 csehországi birtokán, Haid-ban10 1883-ban 
találkozott először. Az egybegyűlt 48 személy11 először az ún. munkáskérdéssel 
foglalkozott, s az évente ismétlődő konferenciákon egymás után foglalkozott a 
munkásbiztosítás és a hétvégi pihenőnapok (1885), a korporatív rendszer (1886), 
a szegénység (1887) és a munkaérték-elmélet (1888) kérdésével. Állást foglaltak a  
nemzetközi munkásvédelmi törvények ügyében, a társadalmi rekonstrukció és a  
nemzetközi kereskedelem tárgyában. Ezeket a Haid-i tézisek néven hamarosan 
közismertté vált alaptételeket később más osztrák pártok és politikusok is felhasz
nálták, mint például Kari Lueger12 bécsi polgármester. A középosztálybeli osztrák 
katolicizmus, amely Ferenc József és XIII. Leó ellentéte dacára feltétlen rómahű 
maradt, félfeudális társadalmi viszonyaival és célkitűzéseivel a keresztényszociális 
műhelyek legeredetibb kísérletét hozta létre.

Ugyanezidőtájt merült fel XIII. Leó részéről egy nemzetközi kutatócsoport 
felállításának ötlete. Az 1881-ben a Borghese-palotában Domenicojacobtni érsek, 
a Propaganda Fide kongregáció titkára vezetésével mintegy 18 személy gyűlt 
össze, köztük a zsinaton kitűnt Mermillod és a jezsuita Matteo Liberatore, a 
legnevesebb olasz társadalomtudós.14 A római csoport 1882-83 során számos 
alapelvet dolgozott ki, amelyek — bár a gyűlések szigorúan bizalmasak voltak —

8 Az alapítók: gr. Autón Pergen, gr. Leó Thun, gr. Revertera, gr. Franz Falkenhayn, gr. Julius 
Falkenhayn, gr. dr. Kari Chorinsky, gr. Maximilian Montecuccoli, gr. Adolphe-Louis-Edgar de 
Ségur-Lamoignon, gr. Egbert Belcredi, gr. Franz von Kuefstein, Alfréd és Alois von Liechtenstein 
hercegek, gr. Gustav von Blome, Kari von Vogelsang báró.

9 Kari Fürsl zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1884-1921), a Zentrum-párt alapító tagja, a 
németországi Katholikentag-ok fő szervezője. 1908-tól Raimund néven a domonkos szerzetesrend 
tagja,

10 Haida, város az egykori Böhmisch-Leipa kerületben.
11 Úgymint: Weiss OP, Dr Bnmner, Prof. Vehring, Kari zu Isenburg herceg, Gideon-Dael von Kőth- 

Wanscheid, Félix von Loe, Dr von Steinle, Mgr Knab, Dr Haffner (később püspök), Wassermann 
plébános, Hitze káplán, Dr Kampfe, von Kuefstein, Josef Dahl, Dr Diendorfer, Dr Franz Schindler, 
DrFrinel, Lehmkuhl SJ, von Blome, von Vogelsang, gr. Revertera, gr. Montecuccoli, gr. Max von 
Preysing, Franz Droste, Dr Brúder, S te fán Pawlicki atya, Mgr Scheicher, Dr Ratzinger, Dr Eugen 
jager, von Chorinsky, Franz von Morsey, gr. Pergen, Dr Porsch, von Gruben, Fritz von Ketteler, 
Haus páter, von Hertling, gr. Wilhelm von Hoensbroich, Amold von Viegeieben, Philipp von 
Böselager, Berthold Egger atya, Emesto Silva-Taronca gróf, Eiclihom karnagy, Nicklas Racké, Dr 
Scheimpflug, von Löwenstein. (Lugmayer, Kari: Grundrisse zűr neuen GeseÜschaft. Wien, 1927. 
10. 1.)

12 Kari Lueger (1864-1920) keresztényszociális gondolkodású ügyvéd. Magyar-, zsidó-, és tőkeellenes 
nézetei mellett mint Bécs polgármestere, nagyarányú építkezésekkel tette magát híressé.

18 Domenico Jacobini (1837-1900) későbbi lisszaboni nuncius, bíboros vikárius.
14 A többiek: Pawlicki, von Kuefstein, Mgr Talamo, Pietro Semcncnko atya, Aloisio Querini SJ, Henri 

Souso Denifle OP, Constantin Suermondt OP, Adolphe Villeneuve abbé Kanadából, di Vígnola 
őrgróf, Ugo Boncompagni, Don Luigi Boncotnpagni, d'Antuni herceg, gr. Francesco Vespignani, 
gr. Eduardo Soderini és Emilio Rossignani.
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ké$f 4>b nyomtatásban is napvilágot láttak.15 A munkaközösség az érték és a munka 
teológiai megfogalmazását tűzte célúi (szigorú tomista szellemben). Az emberi 
munka a tulajdonnál előrébbvaló, s mint teremtő tevékenység, nem lehet a 
tőkénél alacsonyabbrendű. Az embernek joga van munkájához és annak gyümöl
cséhez — állapították meg. A magántulajdonról, az árról és a bérről, a javak 
igazságos elosztásáról szólva kijelentik, hogy az emberi tényező ebben is elsődle- 
gességet kell élvezzen az isteni törvények alapján. A munkások helyzetének 
jobbításában a fensóbb hatóságoknak (helyi 111. regionális hatóságok, állami 
szervek) is szerepet kelljátszaniuk. Ezeknek a szerveknek kell őrizniük és védeniük 
a magántulajdont, amelynek szilárdságától és tartósságától függ a társadalmak 
ereje. Ennek hathatós eszköze egy jól működő örökösödési jogrend. A jövő útját 
a családi tulajdonon alapuló kis- és középvállalkozások és hasonló méretű földbir- 
tok kiteijesztésében látják.

Az egységes Itáliában is meginduló szerveződés eredménye volt az olasz „Opera 
dei Congressi” francia mintára kialakított intézménye. A belőle kinövő „Unione 
Cattolica degli Studi Sociali” a pisai Toniolo professzor irányításával16 a római 
csoporthoz hasonló eredményekre jutott. Az unió igen szoros kapcsolatban állt 
Rópiával s lassan átvette a Jacobini-féle csoport szerepét. Ezzel párhuzamosan a 
pápa a megüresedett Lausanne-i püspökség élére nevezi ki Mermillod-t 1883-ban, 
Fribourg-Lausanne-Genf hatáskörrel. Az energikus püspök következő év októbe
rében összehívja — XIII. Leó megbízásából — a francia és a német-osztrák 
szervezetek néhány képviselőjét püspöki székhelyére, Fribourgba. A megjelentek 
— Löwenstein, Kuefstein, de La Tour du Pin, de Mun, Louis Milcent17 és Charles 
Périn,18 Mermillod irányításával maguk elé tűzték egy nemzetközi tudományos 
műhely felállítását és a következő témák tanulmányozását:

— a munkához való jog és az azzal járó kötelezettségek;
— a tulajdonhoz való jog és az azzal járó kötelezettségek;
— a társadalom újjászerveződése;
— miért nem alkalmazzák a világban az egyház által kidolgozott alapelveket és 

erkölcsi normákat?;
— mik ennek a szembefordulásnak lehetséges következményei?;
— amennyiben az egyház által kidolgozott elvek alkalmazása szükségesnek 

látszik, miként váltható az gyakorlattá a modem társadalomban?19
1885. október 21-én találkozott először hivatalosan, Mermillod vezetésével La 

Tour du Pin, von Blome, von Kuefstein, Esterházy Miklós Móric, Wamboldt báró, 
Lehmkuhl, de Mun, d’Avril, Milcent, Raoul Ancel, de Pascal OP, Medolago,

15 n. n.: Beschlüsse welche von drei verschiedenenStudienkommissionen katholischerSozialpolitiker 
in derjahren 1882-1891 gefasst worden sind. Sankt-Pölten, 1903.

16 Giuseppe Toniolo (1845-1918) szociológus, közgazdász a pisai királyi egyetemen.
17 Louis Milcent (1846-1918), a francia keresztény agrárszindikalizmus atyja, vidéki takarékbankok 

alapítójajura départementben.
18 Charles Périn (1815-1905), a római jog professzora, közgazdász a belgiumi Liége-ben. Liberális 

nézetei miatt a gyűlésen való részvételétől végűi is önként eltekintett.
19 Molette, Charles: Albert de Mun. Recherches d’histoire religieuse. 1. k. Párizs, 1970. 264-265.1.
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vf nna-Roneaddli, Acquaderni, Georges Python, Kaspar Decurtins, Henri Lórin 
, rean Loesewitz. Az egybegyűltek nagy része testületet is képviselt.20 A szervezet 
elnökének Mermillod-t„ díszelnöknek von Löwensteint választották. A szervezet 
hivatalos neve: Katolikus Gazdaság- és Társadalomkutató Egyesület (Union Cat- 
holique d’Études Sodales et Économiques), rövidebb és közismertebb nevén a 
Fribourgi Unió”.

* Az Unió, amelyet általában a m odem  keresztényszociális doktrína kidolgozója
ként tartanak számon, mintegy összefoglalta a már említett csoportok tnunkássá- 
ffát, így a római, haidi, párizsi tudósok eredményeit. Gustav von Blome21 alelnök 
felvázolta az Unió feladatát: az Egyháznak vissza kell hódítania a munkásosztályt, 
ám—a hagyományos életformák és kapcsolatrendszerek felbomlásával — ehhez a 
világi Hatalmak segítségére is szüksége van. Ennek a térnyerésnek módjait és 
lehetőségeit hivatott megfogalmazni az Egyesület.

A program alapjául az 1884-es munkatervet vették22 és célul tűzték egy nemzet
közi munkásvédelmi törvény — a genfi Vöröskereszt-egyezményhez hasonlóan — 
kidolgozását és elfogadtatását A résztvevők legfontosabbnak a társadalmi újjár 
szerveződést és a földtulajdon kérdését ítélték, az első témaválasztással egyben el 
is kötelezve magukat a korporatív rendszer eszméje mellett. A gyűlés végül levelet 
intézett XIII, Leóhoz, apostoli áldását és jóváhagyását kérve a munkatervre.23

1886- ban a két fő téma az agrárkérdés, illetve a minimálbér megállapítása. A 
szervezet két belga tag felvételével újabb nemzeti szekciót hoz létre.24 Ebben az 
évhen került sor a város egyetemének — az első svájci katolikus egyetem — 
megnyitására.25

1887- ben a fő téma az „ipari termelés nemzetközi szabályozása”, a szerintük sok 
kárt okozó konkurrencia kiküszöbölése volt Még ezév december 23-án teijesztibe

20 Az unió teljes taglétszáma 50-60 fő közöttire tehető, a tagok többsége azonban vagy soha, vagy csak 
egyszer vett részt a  gyűléseken. Az itt felsoroltak:
Franz Freiherr Wamboldt von Umstadt ( ? —?}, Augustin Lehmkuhl SJ (1834-1918), morálteológus, 
Johann Anton Gráf von Pergen (1839-1902), diplomata, Esterházy Miklós Móric, gróf galánthai 
(1855-1925), főrendiházi tag, a  Néppárt egyik alapítója és társelnöke, Albert de Mun (1841-1914), 
katonatiszt, nemzetgyűlési képviselő, a  francia monarchista jobboldal vezéralakja, Louis-Marie- 
Adolphe d’Avril báró (1822-1904) író, diplomata, Stanislao Medolago-AIbani (1852-1921) az Unione 
Popolare egyik vezetője, Luigi Manna Roncadelli ( ? -1885), Alfred-Jules-Alhert d'Amman-Weck 
(1845-1926), Kaspar Decurtins Dr (1855-1916), író, képviselő, professzor, Théodore de La Rive 
(1855-1910).

21 Kortársai valószínűleg túlértékelve politikai súlyát (a solferinői vereséget követő villafrancai 
békeszerződés kidolgozója és osztrák részről aláírója volt), Bismarckot „sakkban tartani képes” 
személyiségnek tartották. (Lásd de LaTour du Pin nekrológját az Assodation Catholique 1906. IX. 
15-i számiban).

22 Massart, Cyrille: L ’Oeuvre sociale du Cardinal Mermillod. L’Union de Fribourg d’apres les 
documents inédits. Louvain, 1914. 99-100.1.

23 Az 1886. január 14-én kelt levelet Mermillod, mint az Unió vezetője, egyedül küldte Fribourgból.
24 A két új tag: Léon Collínét (1842-1890), belga ügyvéd, Georges Helleputte (1852-1925), keresztény

szociális politikus.
25 Die Internationale Katholische Universitat Freiburg in dér Schweiz von Camille Morei. Freiburg im 

Breisgau, 1895. 13.1.
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a vájci Konföderációs Tanács elé Decurtins26 a munka időtartamáról és a 
munkakörülmények javításáról szóló törvényjavaslatát, melyet a  Tanács el js 
fogad. A svájci törvénnyel szinte egyidőben érnek el hasonló sikereket a de Műn 
vezette francia monarchisták.27

1888. január 30-án Mermillod és kilenc társa audiencián találkozik a pápával, és 
átnyújtják az addig elkészült tézisek összefoglalását. Az októberben újra összeülő 
Unió a munkásbiztosítás kérdésével foglalkozik, ám ezt von Kuefstein és Winte- 
rer28 vitája miatt elnapolják. 1889-es ülés elmaradt, a kutatások azonban a 
biztosítás-kérdésre irányulnak, hiszen ez lesz fő témája az 1890-es Liége-i nemzet
közi kongresszusnak is, ahol először csapnák össze a keményvonalas korporatistálc 
(kötelező munkásbiztosítás) a liberálisabb, mérsékeltebb szárnnyal, amely, mint 
fő képviselőjük, Ludovic de Besse atya, az önkéntes munkásbiztosítás mellett 
voksolt. Az európai katolikusok állásfoglalása a „kemény” megoldás mellett 
valószínűleg megragadta XIII. Leó figyelmét, aki ugyanakkor egyéb kérdésekben 
szívesen hallgatott angolszász püspökei véleményére. A dinamikusan fejlődő 
amerikai katolicizmus, amely azonban egy egyház maradt a többi között és 
sohasem tekinthetett vissza hegemonikus szerepére, mint Európában, megterem
tette a maga sajátos munkásmozgalmát. A Terence W. Powderly alapította „The 
Knights of Labour" mozgalom kifejezetten világi jellegű volt, s számos nem 
katolikus tagot is számlált.29 A modernizmussal vádolt mozgalom {a vádló a 
kanadai püspöki kar volt) védelmére kelő Baltimore-i érsek, Gibbons levélben 
tiltakozott XIII. Leónál.30 A vitába az angol katolicizmus vezéralakja, Manning 
bíboros is beleavatkozott. Gyaníthatólag éppen az ő közbelépése döntötte el a -  
később XIII. Leó által hivatalosan is elítélt31, modernistának minősített — ameri
kanizmus és integiizmus párharcát. Az agg egyházvezető, aki 1871-es szereplésé
vel, nevezetesen a pápai csalhatatlanság dogmájának megszavazásakor, már 
kellően meggyőzte az Egyházat és személyesen a későbbi pápát feltétlen Rómahű- 
ségéről, most kiállt a munkások önkéntes, felekezetek fölötti érdekvédelmi 
szövetkezése mellett. Az angol és az amerikai egyházak együttes súlya kellő érv 
lehetett a pápa számára, hogy fokozatosan elzárkózzék az integrista-korporatista 
erők elől.32 33

A Fribourgi Unióban ezek a „modernista" elemek nem lehettek jelen. A 
katolikus történetírás azonban hagyományosan az integrista Mermillodéknak

26 Lex Decurtins-Favon.
27 1880 és 1900 között a nemzetgyűlés 7 szociális törvényt fogad el, jórészt a  monarchista jobboldal 

indítványait.
28 Landolin Winterer (1832-1911), elzászi kanonok, illetve Franz von Kuefstein (1841-1918), osztrák 

szociálpolitikus.
29 A „The Knights of Labour” 1880-ban már több, mint félmillió tagot számlált.
30 Assodation Catholique, 1887. május 15.
31 Testem benevoientiae... kezdetű endklikájában (1899. január 22.).
32 Nagy-Brítannia lakossága — beleértve Írországot is — 25 százalékban katolikus volt ezidótájt, az 

Egyesült Államok katolikus lakossága az 1840-es 670.000 helyett 1870-ben már 4 500.000 fó.
33 Gcorges Goyau (Léon Grégoire álnéven) Le Papé, les catholiques ct la question sociale című 

müvében is átveszi a  már elfogadott véleményt
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tulajdonítja a Rerum Novarum alapjainak kidolgozását.33 A végeredmény — az 
enciklika következtetései — ismeretében azonban nem érthetünk egyet az effajta 
vélekedésekkel, legfeljebb részben. Bizonyos kérdésekben azonban nem tagadha
tó a pápai koncepció változása. (A Rerum Novarum például meg sem kockáztatja 
a kőtelező és államilag támogatott korporációk ötletét, míg a fribourgiak egész 
társadalmi rekonstrukció-elmélete erre épült Az Unió jegyzőkönyveiből azonban 
egyértelműen kiderül a résztvevők bizonyos fokú csalódottsága.34) Azt, hogy az 
enctklika megírása, összeszerkesztése kinek a műve lehetett, hosszú ideig homály 
fedte, hiszen maguk a kéziratok nem kerültek elő. Edoardo Soderini, maga is az 
Unió tagja,35 Volpini püspökre36 hivatkozva tagadja egy titkos pápai bizottság 
felállításának elméletét, amely „keresztbe dolgozott” volna.

A dokumentumok, amelyek a szerző-szerzők kilétére fényt derítettek, csak 
1957-ben kerültek elő.37 Ezek alapján Antonazzi a következő forgatókönyvet
rekonstruálta:

1890. július 5-én Mgr Volpini megkapja az első olasz nyelvű vázlatot, amelyet 
Matteo Liberatore SJ (maga is az Unió tagja)38 szerkesztett.

1890. szeptemberére elkészül a második vázlat, Zigliara bíboros39 műve.
1890. október 28-án „per ordine superiore” felfüggesztik a további munkálato

kat. Időpontja bizonytalan annak a munkának, amely a Zigliara-féle szöveg 
átdolgozását jelentette. (Ezt Liberatore és Mazzella bíboros40 végezték el.)

1890. november 17-én megkezdik az átdolgozott — harmadik — vázlat latinra
fordítását.

1891. január 31-re a fordítás befejeződik.
1891. április 21: a már majdnem kész változatot Mgr Boccalli41, XIII. Leó 

személyi titkára átnézi és módosítja.
1891. május 10-én kész az utolsó nyomtatvány is.
1891. május 15-én közzéteszik az enciklikát.
A felsorolt forgatókönyv szinte minden egyes részében talányokba ütközünk. Ki 

és mikor kérte fel Liberatorét az első változat megírására? Miért avatkozik közbe 
Zigliara, és milyen munkakapcsolatban áll Volpinivel és Liberatorével? Miért 
függesztik fel a munkálatokat? Mikor kapcsolódik a munkába Mazzella és mikor 
dolgozzák át a második vázlatot? Ki és miért kezdeményezi a munkálatok folyta
tását? Miért csak az utolsó pillanatban módosít—igaz, jelentéktelenül — Boccalli?

$4 Az 1891-es gyűlés jegyzőkönyvének tanúsága szerint a felszólalók nem voltak maradéktalanul 
elégedettek az endklikával.

35 Eduardo Soderini (1853-1934), jogász, a  Banco di Roma, majd az olasz társadalombiztosítási 
szövetség elnöke, XIII. Leó bizalmasa.

36 Alessandro Volpini (1844-1908), XQL Leó különleges ügyekkel megbízott titkára.
37 Antonazzi, Giovanni: L ’Endclica „RerumNovarum". Testo autenticoc redazione preparatorie dai 

documenti originali. Roma, 1957.
38 Matteo Liberatore SJ (1824-1892), morálteológus.
39 Tommaso Zigliara OP, Card. (1883-1893).
40 Camülo Mazzella SJ, Card. (1833-1900).
41 Gábrielé Boccalli (1843-1892), püspök, a  perugiai központi szeminárium filozófiaprofesszora, 1878 

óta XIII. Leó titkára.
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Milyen megosztásban dolgoztak, ki irányította őket? S maga XIII. Leó mennyi 
volt tájékozva a munka állásáról? (Tény, hogy a hiedelmekkel ellentétben ner" 
hogy nem ő maga írta az enciklikát, de még csak bele sem javított a kéziratokba

A legfőbb kérdés azonban az: miért írhatta meg Liberatore az első, a korpor,, 
ciókat propagáló változatát? Hiszen a dokumentumok tükrében nyilvánvaló, hon 
Liberatore változatát azért (is) kellett átírni, mert az koncepciójában eltér apáp; 
szándékaitól. Ha azonban a pontifex maximus változtatta meg menet közben; 
véleményét, milyen erők húzódhattak meg a háttérben, amelyek a mérleg nyelvéi 
a „modernisták”42 43 44 javára billentették?

Amint azt Soderini bizonyítja4®, XIII. Leó nem kötelezte el magát egyetlen* 
„iskola” mellett sem. Tény, hogy a francia befolyás jelentős volt, ezt nemcsak 
Oeuvre, hanem az egyes személyek római kapcsolatai is erősítették. A korporáci 
ókat támogató szervezetek mellett nagy tekintélynek örvendett Léon Harmel* 
paternalista vállalkozása is. A Nord départementbeli iparos Val-des-bois-i szövő, 
gyárában a gyakorlatban valósította meg a munkások és a tulajdonos érdekközös, 
ségén alapuló vállalat modelljét. Harmel nemcsak kiváló üzletember, de jele, 
szociológus is volt (számos műve tanúskodik érdeklődéséről); amellett buzg(* 
katolikusként évente szervezett zarándoklatokat Rómába, amelyeken munkásol 
ezrei vettek részt. Harmel egyébként az „Association des Patrons du Nord” nevű, 
paternalista szemléletű keresztény munkáltatói szövetség elnöke lett a későbbiéit, 
ben.

Ezek az erők képviseltették magukat a Fribourgi Unió ülésein; az „Opera de: 
Congressi” is akorporatív eszmét tűzte zászlajára, az osztrák-német katolikusokról 
nem is szólva. Természetes, hogy Liberatore erre alapozva fogalmazza meg 
később törölt sorait a munkás-munkáltató viszonyáról. Annál is inkább, mivel 
— mintjarlot megjegyzi45—XIII. Leó a kérdést 1884. április 20-i, Humánum genus 
kezdetű enciklikájában már érintette: „Megelégedéssel tapasztaljuk, hogy mard 
több helyen (a korporációkhoz — B.M .)  hasonló társulások jöttek létre, csakúgy, 
mint a munkaadók szövetségei, amelyeknek közös célja, hogy enyhítsen a munká
sok... szenvedésein.”46 47

Amikor Liberatore munkához látott, vázlata ötödik fejezetét ennek a kérdésnek 
szentelte. Véleménye szerint a munkásosztály minden problémájának egyedüli 
megoldása a korporáció. A forradalom által egymással szembeállított dolgozók és 
tulajdonosok meg kell, hogy béküljenek egymással az Evangélium szellemében, és 
egymással szövetségre kell lépjenek. A korporáció a testvériség eszméjére épül,

42 A „modernizmus* szót itt nem a Syllabus-i jelentésben, hanem az intranzigens ellentéteként értve,
43 Soderini, Eduardo: II pontiíicato dl Leone XIII. l.k. Milano, 1932. 420.1.
44 Léon Harmel (1829-1915), gyáros, szociológus.
45 Jarlot, Gcorges SJ: Les avant-projets de „Rerum Novarum” et les „Anr.ienncs eorpofations". lm 

Nouvelle Revue Théologique, 1959. 1. sl.
46 jarlot i.m. 64.1.
47 „Essa di studiera di restituire i flgliuoli all'educazione patema, la madre allé cure domesdehe, il 

padre al govemo della famiglia. Si adoprera quindí accioché il lavoro non venga mai merte 
alToperaio, e nelle erisi temporarie, a  cui l’industria non puo sottrarsi, supplira con le casse d  
previdenza e di risparmio." (Antonazzi Lm., a Liberatore-verzió V. 242—246. szövegrésze.)
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Ív azonban csakis a keresztény hiten alapulhat.47 Liberatore a társadalom 
3111 ianizációjára nézve elengedhetetlennek tartja a család együttmaradását, a 
re0 opjányos értékek visszaállítását, a családfő keresetének biztosítását (biztosító- 

'nztárak felállítása révén). Természetesnek tartja, hogy a megbomlott társada- 
ba újra bevezetendő rendhez az állam is segítséget nyújt és a korporációkat is 

végrehajtó hatalom támogatásával véli felállítandónak.
3 7ísliara már visszafogottabban fogalmaz. Nem állítja sem a korporációk kizáró- 
l osságát, sem azoknak állami beavatkozás útján történő létrehozását. Az, hogy 

Rerum novarum végül is nem tartalmaz a korporációkat támogató kitételeket, 
T rlot szerint az egyértelműen XIII. Leó akaratának köszönhető.48 A pápa ilyetén 
állásfoglalása esetében nem hanyagolható el a tény, hogy épp ekkoriban tartózko
dott Rómában Gibbons érsek, aki a Munka Lovagjait megvédendő érkezett az 
Egyház központjába. A „The Knights öf Labour” egyre nagyobb teret nyert az 
Egyesült Államokban, taglétszáma 1886-ban már 2,5 millióra rúgott.49 Feltehető
leg ez az óriási munkástömeg, amely a kereszténységgel (bár nem kifejezetten a 
római katolikus vallással) szimpatizált, önmagában is elgondolkodtathatta XIII. 
L eót. Tudjuk azonban, hogy Gibbons a pápa bizalmasa volt, így nem meglepő, ha 
a végeredmény inkább volt az amerikai, semmint az európai katolikusok elvárásai 
szerint való, akik szerint a földbirtokrendszer reformjával, a középkori céhrend
szerre emlékeztető korporációk létrehozásával, a keresztény társadalmi ideálnak 
az arisztokrácia és az Egyház szövetségével történő megvalósításával, munkásvé
delmi törvények hálójával, kamat- és zsidóellenes állásfoglalásokkal, a népfelség 
elvén alapuló újkori demokrácia elvének és gyakorlatának tagadásával kissé 
archaikus megoldást javasoltak.

XIII. Leó nem zárta el az utat egyetlen tanítás elől sem, sőt nyitva hagyta a 
kérdést akkor, amikor olyan munkásszervezetekről szól az enciklikában,50 amelye
ket a munkások és a tulajdonosok együtt, vagy pedig a munkások maguk hoznának
létre.

A pápa nem engedhette meg magának a bármiféle politikai színezetű állásfog
lalás könnyelműségét, hiszen az egyre növekvő társadalmi feszültség mellett a 
politikai konfliktusok is egyre mélyebbek lettek. Európaszerte nőtt a radikális 
ideológiák befolyása, a sztrájkok gyakoribbá váltak, a szegényebb országokból a 
leginkább vallásos réteg, a parasztság elvándorlása a tengerentúlra növekvő 
méreteket öltött. A konzervatív, restaurációs jellegű tanítás ugyan megnyerhette 
volna az osztrák arisztokrata és nagypolgári katolikusokat, akik azonban a „Los 
von Rom” jegyében egyre kevésbé engedelmeskedtek a katolikus egyháznak. 
Franciaországban a demokráciát elutasító monarchistákat is —a harmadik köztár
saság azonban mereven ellenszegült mindenfajta restaurációs kísérletnek. A 
Köztársaság létét elfogadó ralliement-politika gondolatával egyébként is merőben

48 Jarlot i. m. 77.1.
49 Jarlot i. m. 75.1.
50 Mayeur,Jean-Maric: Catholicisme social et démocratie chrétienne, Principes romains, expériences 

frangaises. Párizs, 1986. 59.1.
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ellentétes lett volna a korporatív, arisztokratikus ízű társadalmi doktrína. (P. 
egyben a már említett amerikai katolicizmus teljes elidegenítését is jelentett* 
volna.)

A pápai tanítás legjelentősebb versenytársának — akkor — a német birodalmi 
törekvéseket tartotta. A keresztényszodális pártok és szakértők által kidolgozott 
reformtervezeteket magáévá téve, Bismarck az előretörő ném et szodáldemokt£ 
d a  veszélyét érezvén a német katolikusokat is megnyerte szodális reformtervej 
számára. 1883-ban a betegségbiztosításról szóló, 1884-ben az üzemi baleseti 
biztosításról szóló; majd 1889-ben az öregségi és rokkantsági biztosítás szabálya 
iról szóló törvényt fogadja el a Reichsrat.51 A bismarcki társadalombiztosítási 
rendszer lényeges eleme, hogy az állam garandát vállal az ellátások felett.

A Bismarck-féle „államszocializmus” egyrészt kielégítette a munkásság és 
keresztény szocialisták követeléseinek egy részét, ugyanakkor jelentős gátat emel 
a teijedő szocializmussal szemben.

XIII. Leó tehát méltán tekinthette versenytársnak a vilmosi birodalmat, ennej 
ellenére azonban örömmel üdvözölte az 1890-ben a szodalisták kizárásával 
megtartott munkásbiztosítási konferendát (Berlin), s a néhány éve még a Kulim 
kampf legelkeseredelebb harcát folytató német vezetést példaként állította a világ 
közvéleménye elé.52

Tény, hogy a katolikus egyház jelentős lemaradással indult a munkáskérdé? 
megoldásáért folytatott küzdelemben. A Rerum novarum azonban talán éppen 
ennek a lemaradásnak köszönhetően a lehető legszélesebb látókörű tanítást 
alapozta meg, bátorítva minden olyan kezdeményezést, amely a munkásosztály 
helyzetén kívánt enyhíteni. Ezzel a véleményével, ezzel az erkölcsi fölénnyel méltó 
versenytársává vált a társadalmi forradalom elméletét hirdető radikális ideológi- 
áknak. Mert bár csak hat hónappal, de megelőzte az erfurti program publikálását, 
amely a II. Internacionálé által elfogadott első marxista cselekvési program volt;53 
s a keresztény társadalmi tanítás máig ható érvényességű dokumentuma maradt.54

51 Bővebben lásd: Dr Czucz Ottó szerk.: A magyar társadalombiztosítási jog  (egyetemijegyzet). Szeged, 
é. n.

52 Lásd XIH. Leó II. Vilmoshoz írt levelét (1890, március).
53 Laubier, Patrick de: La pensée sociale de l’Éghse cathoüque. Fribourg, 1984. 37.1.
54 Centesimus annus... kezdetű enciklika, 5. rész.
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