
Egyed István

AZ EMBERI JOGOK Új CSOPORTjA*

Közísmert, hogy a mult század nagy reformkorszakában állandó
vita volt a tekintetben, hogya nemzetet először szabaddá, függetienné
kell-e tenni vagy előbb gazdaságilag megerősíteni. A két íránynak két

. olyan rendkívüli képvíselöje volt, mint Kossuth és SZéchenyi. Abban
nem volt véleménykülönbség, hogy úgy a szabadságra, mint a gazda
sági megerősödésre egyaránt szükség van; a két irány csak a sorrend
tekintetében tért el egymástól és mindkettő azt vallotta, hogy az első

cél elérését nyomon fogja követni a másik meqvalösulása: a független
nemzet akadály nélkül fogja felépíteni saját gazdasági életét, viszont a
gazdaSágilag megerősödött nemzetnek magától hull ölébe a politikai
szabadság.

Ennek a vitának az egyes egyénre való vetületét lehet szemlélní
abban a fejlődésben, amely a régi, ú. n. klasszikus emberi jogok mellé
újabban odaállította a munkaviszonnyal kapcsolatos emberi jogokat.

A régi emberi jogok az ember "szabadságát" ígyekeztek körülbas
tyázní minden oldalról: jog a személyes szabadságra, a szabad vélemény
nyilvánításra, a vallásgyakorlatra, a nyelvhasználatra, a tulajdonra, a
lakás sérthetetlenségére, a titok meqtartására, a gyülekezésre és az egye~

sülésre, a pályaválasztásra. stb. Mind e jogok megállapításának egyrészt
az volt a célja, hogy megszüntessék az emberi jogok tekintetében a rendi
társadalomban megvolt különbségeket, - másrészt, hogy az egyénnek
.Jehetöséqet" adjanak képességei teljes kifejtésére, egyéniségének minél
szabadabb érvényesítésére. Nem hangoztatták ugyan, de nyilván abban
a feltevésben voltak, hogy a gazdasági érvényesülést addig egyedül á

. jogok korlátozott volta akadályozta és hogya jogilag egyenlővé tett
emberek a nekik nyujtott lehetőségeket ki is tudják használni és a sza
badsáqnak jólét lesz a természetes folyománya. Tehát amiképen poli
tikailag szabaddá vált nemzetnél a függetlenség mindenek felett való hir
detői szerint előbb-utóbb beáll a gazdasági fellendülés, ép úgy a sza
baddá vált és egyenlő jogokkal felruházott ember előbb-utóbb kivívja
megélhetésének gazdasági feltételeit.

Ez a feltevés azonban nem vált be. Kiderült, hogy az emberi jogok
biztosítása és az ember gazdasági és társadalmi felemelése két külön
folyamat, amelyek között van ugyan összefüggés, de amelyek önállóan
alakulnak. A jogokkal felruházott, szabad ember még nem feltétlenül
válik megelégedetté és boldoggá, sőt a műveletlenség és szegénység kér
désessé teheti az .emberí jogok elvezetét is.

Hazánkban például a politikai jogokkal való felruházás 1848-ban
nagy jelentőségű volt a telkes jobbágyokra és a városi polqársáqra,
akik bebocsátást nyertek az alkotmány sáncai közé és akik kedvezőbb

gazdasági helyzetüknél fogva jogaikkal élni is tudtak. De a [oqkíterjesz-

* <\ Seent István Akadémia 1949. évi jún. 12-1 együttes felolvasó ülésén tartott
megnyitóbeszéd.
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tés az alsóbb osztályok kiemelkedő tagjai részére is biztosította az érvé
nyesülést ép úgy, mint 1818 előtt a tanult jobbágyok (ú. n. honorá
ciorok) saját személyüket illetően a nemesekével egyenlő jogállást nyer~

tek. Az alsóbb osztályok (cselédség, munkásság ) tömegei részére azon
ban az emberi jogok és jogegyenlőség biztosítása társadalmi és gazda
sáf{i. -helyzetüket nem változtatta meg; a műveletlenség és nincstelenség
ép úgy· megmaradt, mínt ahogy 1608 előtt a szegény nemesség részére
a nemesi oklevél csak papir volt, de az a valóságban alig tudott élni
nemesi jogaival (pl. az országgyülésen való személyes megjelenés jogá- .
val). Az emberi méltóságot a törvények általánosságban elismerték, az
egyenlő érvényesülés lehetőségét elvileg megnyították, de a lehetőség a
tömegek részére nem válhatott valósággá, mínthogy az emberten élés
kulturálís és gazdasági feltételei hiányoztak.

Igy vált nyilvánvalóvá, hogy a társadalom' összhangjának a jog~
egyenlőség csak egyik feltétele, amely bár erkölcsíleq igen nagy jelentő

ség ű, de gyakorlatilag szárnos vonatkozásban elégtelen, ha nem jár
együtt megfelelő műveltséggel és gazdasági helyzettel.

Akirívóvá vált műveltségi és gazdasági eltérések enyhítésén az
államok már jó ideje fáradoznak. Az íngyenes és kötelező népoktatás.
az ískolánkívülí népmüvelés intézményei, az emberibb munkafeltételek
(munkaidő, munkabér, szabadság. stb.) biztosítása. a népegészség meg
erősítése és különösen a társadalombiztosítás részei annak a szocíálís
politikának, amely az élet javait legalább bizonyos mértékben el kívánja
juttatni azokhoz is, akik e javakat saját erejükből megszerezní nem ké
pesek. Akármennyire is elismerjük ennek a szocíálís törvényhozásnak
nemes törekvéseit és nagy eredményeit. mégsem tagadhatjuk, hogy kí
alakulásában egyrészt a tőkés társadalom üzleti érdekének, másrészt a
jótékonykodás önmegnyugtató érzésének is szerepe volt. A szocíálís
vívmányok nagy része ugyanis nem annyira az igazság meqvalósításá
nak érdekében fogant, hanem küzdelmek során engedményként állt elő,

hogya termelés zavartalan menetét fenn lehessen tartani s a társadalmi'
nyugtalanságot lecsillapítani. Ebben az elgondolásban az ember inkább
termelési tényező, amelyet meg kell becsülni. állandóan müködésképesen
tartani és munkaeredményében lehetőleg fokozni.

Azonban keresztény felfogásunkkal teljességgel összeegyeztethetet
len az ember és munka szerepenek ilyen beállítása. Az emberi méltósáq
9al nem fér össze, hogy az ember csak a termelési gépezet alkatrésze
gyanánt szerepeljen: az emberi egyenlőséggel homlokegyenest ellentétes,
hogy az egyik ember a másikat kizsákmányolhassa: az emberi munka
magasztos voltát tagadnánk meg. ha a munka eredménye nem biztosít
hatna emberhez méltó életet. Szent Pál apostol mondta Timoteushoz
intézett második levelében: ..A termésből elsősorban a' fáradozó földmű

vest illeti a -részesedés" (2, 6.). A munkás ígénye tehát mínden más
igényt megelőz; a munkabér nem igazodhatik a kereslet és kínálat tör
vényéhez és így nem lehet korlátlan alku tárgya. A munkabérre való
igény a munkás vitathatatlan joga. amelynek összegében is híven, tehát
igazságosan kell kifejeznie a végzett munkának a termelésben való érté
két és amellett biztosítania kell a munkás és családja megfelelő meqél-
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hetését: a szocíálís intézmények létesítése nem a munkaadó jótékony
kodása, hanem a munkabér természetes alkatrésze.
. Igy bontakoztak ki a munkaviszonnyal 'kapcsolatos új emberi jo~
gok: jog a munkára, a munka értékével arányban álló és az emberhez
méltó megélhetést biztosító bérre. jog az emberi erőt nem veszélyeztető

munkaídöre, munkaszünetekre és szabadságra, gyógykezelésre. tovább
tanulásra, aggkori ellátásra, stb. Mindezeknek az igényeknek az emberi
jogok lajstromába való felvétele lényegileg azt jelenti. hogya munka
viszony legfontosabb kérdései nincsenek többé kitéve az egyéni munka
szerzödés esetlegességeinek. hanem - joqszabállyal, Uletőleg kollektív
szerzödéssel nyervén általános jellegű elrendezést - bevonulnak a jog
világába. az emberi méltóság természetes velejárói lesznek.

Az emberi jogoknak ez az új csoportja nemcsak csatlakozik a ré
gebben körvonalazott és még az 1789. évi ---,- tehát éppen 160 éves 
francia deklaráción alapuló emberi joqokhoz, de kíteljesítí, tartalommal
tölti meg azokat. Ugyanis csak a műveltségben és gazdaságilag meqerő

södött egyes használhatja ki. élvezheti a jog által neki biztosított lehe
tőségeket, szabadságokat. Csak így vonulhat be a jog által védett sán
<ok közé a polgári osztály után az egész dolgozó társadalom.

A munkaviszonnyal kapcsolatos emberi jogok. főleg a munkához,
a méltó megélhetéshez, továbbá a művelödéshez való jogok. az újabb
alkotmányok felsorolásában. így nevezetesen a mi 1946: I. törvénycik
künkben is együtt szerepelnek a régebben megállapított emberi jogokkal.
Nem szabad azonban felednünk az új jogok lényegesen eltérő voltát.
A régi jogok emberi és polgári szabadsáqokat ismertek el és vontak ki
míndennemű korlátozás és önkény lehetősége alól; szabaddá; mínden
nemű illetéktelen beavatkozástól mentes sé kivánták tenni az embert;
ezért is nevezték ezeket a jogokat szabadságjogoknak. Az új jogok
vezérszóláma nem a szabadság biztosítása. hanem az ember felemelése.
kulturális és gazdasági megerősítése. ami rendszerint csak a szabadságot
korlátozó intézmények. rendszerek megvalósitása által érhető el. Az em
beri jogok e két, eltérő természetű csoportjának összehangolása a fejlő

dés egyik fontos feladata.
Bevezető szavaimban utaltam a nemzet függetlensége és gazdag~

sáqa közötti kapcsolatra. Gondolatmenetünkben most eljutottunk az
egyén szabadsága és általános jóléte között jelentkező ősszefüggéshez.
Mindkettő a müvelödéssel együtt nélkülözhetetlen tartozéka az emberi
méltóságnak. Ezt a három feltételt jól látta és páratlan éleslátással kü
lönböztette meg Petőfi Sándor "A XIX. század költői" c. versében:

"Ha majd a bőség kbsarából
Mindenki egyaránt vehet.
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet.
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán.
Akkor mondhatjuk, hogy meqálljunk,
Mert itt van már a Kánaán."
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