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A RERUM NOVARUM ELOESTÉJÉN
A szociális katolicizmusnak hazánkban Giesswein Sándor győri kanonok volt az
egyik leghaladóbb képviselője. Több mozzanat ösztönözte őt arra, hogy a szocia
lizmussal megismerkedjen. Fiatal teológusként magyarra fordított egy német
szociológiaí munkát, és úgy érezte, neki ebben a témakörben kell maradnia.
Győrben mint tanár és püspöki szertartó el-eljárt a szocialista munkások gyűlé

seíre, követeléseiket helyeselte, tanácsokat adott nekik, újságjában megvédte őket.

Amig a tanítóképző tanára volt, munkásszármazású tanítványait meglátogatta
otthonukban, szüleikkel elbeszélgetett. A munkásokkal folytatott eszmecsere nyil
vánvalóvá tette előtte, hogy az egyház a munkásosztály ügyét elhanyagolta, nem
szentelt neki olyan figyelmet, ami megillette volna. Ezt pótlandó, otthagyta tudo
mányos működését és a társadalmi igazságosság megvalósításának áldozta életét.

Ez a változás Giesswein életében végső fokon XIII. Leó pápa útmutatására
történt. A nagy Péter-utód 1891. május 15-én tette közzé Rerum novarum kez
detű legfőbb elígazítását, és megváltoztatta az egyháznak a munkásosztállyal kap
csolatos addigi passzív magatartását. "Azt mondhatjuk - állapítja meg a győri

kanonok az egyetemen tartott előadásában -, a nagy- pápa e körlevelével a ke
resztény . szociálís mozgalomnak új korszaka következett be ... , most már előt

tünk áll a leszűrődött terv, mely szerint tovább kell dolgozni."
Ha azt a vonalat nézzük, amelyen XIII. Leó eljutott a Rerum novarumíg,

akkor az olvasónak az egyház történetéből ismert személyek, Ozanam, I:.acordaire,
Ketteler és Manning neve tűnik fel. Azt azonban kevesen tudják, hogy a Frei
burgi Unió nevű munkaközösségnek mekkora szerepe volt a körlevél előkészíté

sében. Jobban megértjük e közösség kialakulását, ha egy pillantást vetünk a
rnúlt századi szocíális katolicizmus fejlődésére. Francia földön a szép kezdemé
nyezések - Ozanam Szent Vince konferenciái, Lacordaire társadalmi igazságot
reflektorfénybe állító szónoklatai, La Mennais romantikus hevületű írásai - után
megtorpanás következett be. Az 1848-as párizsi baríkádharcok idején lelőtték a
békéltető Affre érseket, s e gyászos eseményre olyan megtorlás következett, hogy
évtizedekre elhallgattak a társadalmi reform követelői.

A megdermedt francia katolicizmus helyett Németországban lendült előre

a szocíálís kereszténység ügye, amikor 1850-ben W. E. Ketteler lett Mainz püs
pöke. Az ő működését nem kell bemutatnunk. XIII. Leó mondotta róla: "Ketteler
volt a mi nagy elődünk". A mainzi püspök felismeri a munka áru [ellegét, a ka
pitalista társadalomban, s tapasztalatait A munkáskérdés és a kereszténység című

művében közli a világgal. Megszervezte és fölvírágoztatta a keresztény munkás
egyesületeket. Olyan birodalmi képviselő lett, akivel a vaskancellár, Bismarck
kormánya is számolt. Kettelernek jeles tanítványa volt a strukturális átalakulás
tekintetében Vogelsang. aki a szociális katolicizmus egyik sajátságát, a korporatív
rendszert dolgozta ki és tette közzé lapjában, a Vaterlandban. Hozzá hasonló
kvalitású francia szociológusok is feltűntek az évtizedes hallgatás után, és vál
lalták a munkát a Freiburgi Unióban. tgy a munkaközösség a német, a francia,
az osztrák, a svájci, az olasz és a magyar résztvevőkkel nemzetközivé vált. Szak
emberek tárgyaltak egymással a svájci városban. Tehetségük javát, szakértelmű

ket, élettapasztalataikat bocsátották az egyház rendelkezésére a közös ügyért,
hogyamunkáskérdés osztályharc nélkül. az evangélium szellemében oldódjék
meg. Daníel-Rops szerint e különböző társadalmi osztályokból. főleg az arisztok
ráciából, a gyárosok és földbirtokosok soraiból kikerülő világiak és a hozzájuk
csatlakozó teológus szakértők találkozásának fő érdeme: összehangolták nézetei
ket, lecsiszolták elveik érdességét, és így közös tervet tudtak letenni a pápa asz
talára. De magas intelligenciájuk és minden jó szándékuk ellenére sem tudtak
túllépni osztályuk korlátain. Giesswein említett előadásában az Unió tagjai közül
Frédéric Le Play alakját emeli ki: "Bizton mondhatjuk, hogy olyan alapos isme
rőjE. a munkáséletnek és munkásléleknek még nem akadt, mint Le Play, s nem
volt még nálánál hivatottabb a munkás természetrajzának a megírására". Bár
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Le Play Európai munkások Clmu műve tizenegy kiadást ért meg és A társadalmi
rend című tanulmányára a kor nagy kritikusa, Saint-Beuve szerint "a század
legintelligensebb könyve", Le Play a francia forradalomban mégiscsak negatív
jelenséget látott. 1806-tól 1882-ig élt, munkássága Chateaubriand, Ozanam szocíá
lis átalakulást váró korától átível XIII. Leó koráig. Bányamérnökként dolgozott
hazájában, majd Németországban. 1830-ban kémiai kísérlet közben - szerencsétlenül
járt. Másfél évre munkaképtelenné vált, következő éveit külföldön tölti tudomá
nyos kutatás céljából. Hazánkban Selmecbányán vizsgálta a bányát és a munkás
viszonyokat. Orosz földön Demidov herceggel talált kapcsolatot, aki a mí Regulyn
kat támogatta uráli útján, míg Le Play a herceg 45 ezer munkást számláló bá
nyáinak lett az igazgatója. Le Play külföldön is felkereste a munkásait otthonuk
ban, együtt étkezett velük, meghívta őket asztalához. Vallás és erkölcs szempont
jából is tanulmányozta életüket, anélkül, hogy ő maga vallásos lett volna. ,A tíz
parancsolatban szilárd alapot, megőrző erőt - látott. Társaságokat alapított a szo
eíális kérdés tanulmányozására. E közösségekben saját elvét, a paternalizmust
fejlesztette ki. Sok építő gondolata ellenére a munkásokról megkérdezésük nélkül
döntött, mintha kiskorúak volnának... Atyáskodó jósága Péguyből keserű szavakat
csikart: ki: "Megint leereszkedtek a néphez". XIII. Leó túllépett a paternalizmu
son, amikor körlevelében helyesli, hogy a munkások érdekeik védelmére szervez
kedjenek - a munkaadó részvétele nélkül. A pápa a szakszervezetekre célzott,
de magát a szót nem írta le.

A paternalizmus elmélete egyre inkább elhalványult a század második felé
ben, és inkább a Rerum novarumban felszínre kerülő másik szemlélet erősödött,

a korporatizmus, a testületekbe való tömörülés. E szerint a munkaadók és a mun
kások azonos foglalkozási ágon belül egy közösséget alkotnának. A korporációba
való tömörülés igazi hazája Németország, ahol Ketteler hatására egy mecklen
burgí báró, Karl von Vogelsang «1818-1890) nemcsak katolikussá lett, hanem
életét is a szociális kérdésnek szentelte. 1864-ben átköltözik Bécsbe, ahol Lichten
stein herceggel és De la Tour du Pin francia katonai attasésal baráti alapon
közösen tanulmányozzák a munkáskérdést. Vogelsang sajtótában követeli a mun
kások biztosítását öregség és betegség esetén. Kijelenti, hogya társadalmi osztá
lyok közti ellentéteket, távolságot csökkenteni kellene. Foglalkozásiérdekképvi
seletre van szükség (korporáció); munkabér nem lenne, de a befolyt jövedelem
ből részesedne a munkás. Hibája e teóriának, hogy feltételezi a vallásos gondol
kodást, pedig ekkor már terjed a vallási közöny a munkások között. Vogelsang
tanai franciául is megjelennek a Correspolltdance de Geneve-ben. Innen értesült
De la Tour du Pin először a korporativ elvről, és szívesen megy új bécsi állomás
helyére Vogelsanghoz. A francia szociológus szintézisre törő elme, ő emelte a bécsi
társadalomkutató kapcsolatokat európai szintre, és a kontinensünkön kavargó
keresztény szocíálís elveket ő ötvözte egybe, mint a Freiburgi Unió megalapí
tója és ügyvezető főtitkára.

Daniel-Rops egyháztörténész 1881-re teszi az Unió megalakulását. Utal arra,
hogy 1881-ben egy francia küldöttség járt a pápánál, és feltárta előtte a társa
dalom gyógyítására vonatkozó terveit. E delegáció tagjai és a Freiburgban ké
sőbb összejövő francia szociológusok közt Daniel-Bops nem tesz különbséget (Un
combat, p. 225 és 915), így az idén joggal ünnepelhetjük nemcsak a Rerum nova
rum kiadásának 90., hanem a Freiburgi Unió alapításának 100. évfordulóját is.
A munkaközösség 1881-től kezdve közölte a pápával nézeteit, és XIII. Leó meg
különböztetett figyelemmel olvasta De la Tour du Pinnek Rómába érkező jelen
téseit. Milyen elveket vallott a szociolőgus, De la Tour du Pin? A kapitalizmus
a többség kihasználása néhány ember javára. A munkakínálat és -kereslet tör
vényét barbárnak minősítette. Nemcsak annyi bér illeti meg a dolgozöt, hogy
éhen ne haljon, hanem annyi, amennyiből művelődni is tud. "Újra akarta önteni"
a társadalmat a korporácíók rendszerével. Tehát szinte strukturális változásra
törekedett. A korporáelő szabja meg a munka feltételeit: az irányítja a részese
dést, ellenőrzi" a munkásfelvételt és szabadságolást, alaptőkével rendelkezik biz-
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tosító intézet és iskolák fenntartására. E korporácíós rendszer nemcsak a Rerum
novarumra hatott, hanem a II. világháború utáni időkben is - Daníel-Rops sze
rint - megmaradt társadalmi forrnaként.

Esterházy Miklós Móric személyében magyar tagja is volt a munkaközösség
nek. Az 1887. június l-i ülésen Esterházy gróf vázolta a magyar viszonyokat.
Semmi fejlődést sem láta szocíálís törvényhozásban, és a magyar klérusnak sincs
pozitív hozzájárulása a társadalmi .kérdéshez, aprimás legujabb biztatásai elle
nére sem.

A svájci rnunkaközösség kialakulásában fontos szerepet játszott Gaspard Mer
millod püspök, aki nélkül az Unió nem lenne freiburgi. 1873-tól három egyház
megye apostoli helynöke, 1884-ben Freiburg püspöke, de már korábban Genfen
keresztül kapcsolatot tart Vogelsangékkal és Du Pin kapitánnyal. 1884-ti'íl a mun
kaközösség Union catholique d'Etudes soctales et économtques névvel szerepel, de
Freiburgi Unióként maradt meg a köztudatban. Mermillod, a pék fiából lett
apostolutód látta vendégül a rnunkaközösség tagjait a gótikus városkában, ahol
1885-ben nemzetközi eucharisztikus kongresszus folyt, 1889-ben pedig katolikus
egyetem indult. Mermillod rendkivül hatásos szónok, szeretetével és szavaival
összefogta a mintegy hatvantagú közösséget. és 1888-ban ő nyújtotta át a pápá
nak az unió tervezetét a munkáskérdés megoldására. Mindnyájuk nevében kérte
a pápát, hogy ebben az égető kérdésben nyilatkozzék.

Az Unió tagjai egész Európában elterjesztették eszméiket, elgondolásaikat, és
a szoeiális problémák iránti érzékenységet a vallásos közösségekben is felszínen
tartották. Voltak azonban ellenséges állásfoglalások is. Némelyek, mint Astros
francia bíboros, a vagyoni helyzet egyenlőtlenségében az isteni gondviselés aka
ratát látták; a szocializmus felé irányuló tevékenység a bűnök iskolája. Egyetlen
orvosságul az ájtatosságok növelését ajánlották. és hogy az elnyomott nép Krisz
tusi türelemmel viselje nyomorát. "Nem tudjuk - jegyzi meg Daniel-Rops -,
vajon Marx olvasta-e Astros bíboros javaslatait, mindenesetre kitűnő idézeteket
talált volna köztük annak bizonyítására, hogy a vallás ópium a nép számára."

Hasonló negatív állásponton van Freppel angera-í püspök is; ő egy jogi kon
ferencián mondta el lesújtó véleményét a szociálís katolicizmusról. Éppen 1891.,
ben, a Rerum novarum megjelenését megelőzően szólalt fel a képviselőházban a

. nők és gyermekek munkáját csökkentő törvényjavaslat ellen. "Majd sürgősen Ró
mába utazott - irja Rónay György ~, hogy mínden tőle telhetőt megtegyen a
készülő enciklika megakadályozására."

XIII. Leó azonban nem az Astros-Freppel vonalat képviselte, hanem a freí
burgíak mernorandumát tanulmányozta, meghallgatta a pápai megnyilatkozásra
vonatkozó óhajukat, és 1891-ben megjelent a várt Rerum novarum körlevél. Az
Unió tagjai örömmel vették tudomásul, hogy fáradozásuk nem volt hiábavaló.
1892-ben Mermillod meghalt (Vogelsang már korábban), az Unió megszűnt, hisz
tagjai szerepüket betöltötték, küldetésük véget ért, és a szociális katolicizmus
történetében új fejezet indult.

A hivő keresztények, köztük Giesswein Sándor is, a megjelenő enciklikában
megkapták az útmutatást, mílyen lélekkel nyúljanak a szociális kérdéshez. Gíess
wein szemléletesen ezt így fejezte ki: "Aki a szociális kérdést meg akarja érteni,
az tartsa maga előtt jobb kéz felől a nemzetgazdaságról szóló műveket, bal kéz
felől a tudományos szocializmus iratait, maga előtt pedig tartsa nyitva az evan
gélíumot",
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