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KI LEN CVEN EVES
A RERUM NOVARUM ENCIKLIKA
XIII. Leó pápa a Rerum novarum enciklikát, alapvető szociális körlevelét, ezelőtt

kilencven esztendővel, 1891-ben adta ki a munkások nyomorúságos helyzetéről

(De conditione opificum). A körlevél általában nem ad új tanítást, de a régi
keresztény igazságokat új fényben tünteti föl. Jelentősége abban áll, hogy a szo
ciális problémák megoldásában kihangsúlyozza az állam beavatkozási jogát, köte
lességét és kiterjeszti hatáskörét. Elismeri és nélkülözhetetlennek tartja a munkás
szervezetek jogosultságát. Minden embernek joga van a munkához, az igazságos
munkabérhez, hogy munkájából családjával együtt emberhez méltó módon tudjon
megélni, személy! méltóságát, szabadságát és függetlenségát meg tudja őrizni.

Leó pápa fölrázta a világ lelkiismeretét, rámutatott az alapvető emberi jogokra
és az ember politikai jogainak gyakorlására.

A körlevelet számos szociális jellegű pápai megnyilatkozás előzte meg, ame
lyekben a pápa rámutatott a szociális bajokra és megoldásuk szükségességére,
lehetőségeire. Sajnos ezek az irányelvek süket fülekre találtak. Leó már azelőtt

is sürgette más körleveleib en a szükséges reformokat az államban, a társadalom
ban és az emberi szívekben. Erről tanúskodnak a szocializmusról (Quod apostolici
munerís, 1878), a családi életről (Arcanum divinum, 1880), az államhatalom ere
detéről (Diuturnum illud, 1881), az állam rendjéről (Immortale Dei, 1885), az ál
lampolgárok kötelességeiről (Sapientiae christianae, 1890), a liberalizmusról (Li-
bertas praestantissimum, 1888) kiadott körlevelei.* t

A körlevél XIII. Leó pápának eredetileg olasz nyelven megírt személyes műve.

Nem térhétett ki minden kérdésre, nem adhatott útmutatást a részletekbe me
nően, mert ez a tudományok és a gyakorlati élet föladata. A vagyonosok körében
a körlevelet megdöbbenéssel fogadták, forradalmi elvek szításával vádolták a
pápát és elveit félremagyarázták. A munkásság körében sem tartották elég radi
kálisnak, mert védelmébe vette a magántulajdon intézményét.

Az enciklika keresztmetszetet ad a kor társadalmi helyzetéről, de nem akar
ismétlésekbe bocsátkozni. Hivatkozik a pápa előző körleveleire, amelyekben az
állammal, az állampolgárok jogaival és kötelességeivel foglalkozott. A múlt század
társadalmi és gazdasági viszonyait lényegében az jellemzi, hogy "kevesek kezében
állandóan nagy vagyonek halmozódtak föl, a többség pedig elszegényedett" (1).
Rövid vonásokban vázolja a munkások osztályhelyzetét. "Az alsóbb néprétegek
legnagyobb része mélységes nyomorúságban, emberhez nem méltó viszonyok kö
zött tengeti életét. ( ... ) A munkások védtelenül ki vannak szolgáltatva a vagyo
nosok embertelenségének és korlátlan nvcreségvágyának. A termelés és majdnem
az egész kereskedelem a kevesek hatalmába jutott. A vagyonosok és túl gazdagok
elenyésző kisebbsége szolgai jármot rakhat a vagyontalánok (proletárok) széles
tömegeire. Ezeken az embereken gyorsan és hathatósan segíteni kell" (2).

A körlevél nemcsak az egyes munkások szegénységéről és nyomorúságáró],
nemcsak az individuális munkássorsról beszél, hanem azokról a széles tömegekről

is melyeket megfosztottak a termelőeszközöktől. A nincstelenségben. munkájuk
béréből embertelenül és jogfosztottan. létbizonytalanságban, a tőkések kizsákmá
nyolásá~ak és gátlástalan nyereségvágyának kiszolgáltatva kénytelenek család
jukkal együtt küszködni. Az emberi társadalom a vagyonosok és nincstelenek osz
tályára szakadt szét: a kizsákrnányolók ra és a ktzsákmánycltakra. Nem szegény
ségről, nélkülözésről vagy a dolgozók túlterheléséről van tehát szó, hanem a
munkásság rabszolgasorsáról.

• Zsigmond László: Politikai és szociális körlevelek (1970, az ELTE kiadásában); Marrny :
Mensch und Gemeinschaft 1945; Utz-von Galen: Die katholische Sozialdoktrin in ihrer ge
schichtlichen Entwicklung, 1976, lV. k.
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A pápa a körlevél bevezető részében élesen megvilágttja a kapitalizmus em
bertelenségeit (3-12). Ugyanakkor a liberalizmus ellen fordul, visszautasítja jog
talan és igazságtalan követeléseit. A múlt század végén még nem volt kellő

számú és törvényesen elismert betegsegélyző, biztosító és nyugdíj intézet. A gyer
meknevelés gondjai és az öregek, a munkában tehetet!enné lett betegek eltartása
is a családokra hárult. A társadalmi közösség nem gondoskodott róluk, az állam
sem viselt ilyen terheket és kötelességeket. Érthető, hogy a pápa a bajok orvos
Jására védelmébe vette a magántulajdont, mint a. családi terhek viselésének zálo
gát. A második részben a pápa rámutat, hogy a társadalmi bajokat az egyház, az
állam és a munkások soraiból alakuló egyesületek jó szándékú együttműködésével

lehet csak megoldani, s alapjában véve a szociális problémák orvoslásának lehe
tőségeivel és módozataival foglalkozik (13-44).

Az egyház valláserkölcsi törvényeivel minden társadalmi osztály törekvését
és erejét oda akarja összpontosítani, hogy a munkások helyzete megjavuljon (13).
A társadalomban lényege szerint mindenki egyenlő, de az emberi adottságok
szerint különbségek vannak. Ez azonban nem jelenthet ellenségeskedést. Egy
másra vagyunk utalva (14). Az egyház szegényt és gazdagot egyaránt figyelmeztet
az igazságosságra és kötelességeik teljesítésére (15). A kenyérkereső munka a ter
mészetjog és a keresztény tanítás fényében nem lealázó, hanem fölemelő, az élet
fönntartásának tisztességes eszköze. Csúf és embertelen dolog embereket a nye
részkedés eszközévé alacsonyítani és csak munkaerejük szerint értékelni (16).

A munkásoknak méltányos és igazságos munkabért kell biztosítani, hogy csa
ládjukkal együtt emberhez méltóan élhessenek. Óvakodjanak a gazdagok attól,
hogy a dolgozókat megkárosítsák, bérüket ravaszsággal vagy csalással megrövi
ditsék (17). Az egyháznak az a föladata, hogy a lelkeket áthassa és az emberi
szíveket Isten parancsainak teljesítésére buzdítsa. A társadalomnak belülről akar
segíteni, hogy a vagyontalanok nyomorúságos helyzetükből kiemelkedjenek és
jobb sorsra tegyenek szert (20-24).

A tulajdonszerzéstől egyetlenegy embert sem szabad megfosztani. E7.t a jogot
sem az államnak, sem más társadalmi vagy gazdasági közösségnek nincs joga az
embertől elvenni (5, 9). Az igazságos társadalmi és gazdasági rendszerben gondos
kodni kell arról, hogy mindenkinek joga és lehetősége legyen a tulajdonszerzésre.
Leó a tulajdonszerzés jogát tartja "szentnek és sérthetetlennek", de nem a tulaj
donviszonyokat, azaz nem a konkrét birtoklási formákat (35).

Az állam hivatásánál fogva a közjót tartozik előmozdítani. Minél jobban meg
valósul a közjólét, annál kevésbé szükséges a munkások jólétét külön utakon
keresni. Az államnak kötelessége olyan törvényeket hozni és olyan intézménye
ket felállítani, amelyek segítségével fölvirágzik a közjó és a magánjólét (26). A
közjó érdekében az államnak őrködnie kell a közerkölcsök tisztasága, a családok
boldogsága fölött. Védelmébe kell vennie a vallást és az igazságosságot, gondos
kodnia kell a közterhek igazságos elosztásáról, az ipar és a kereskedelem föl
virágoztatásáról, a földművelés fejlesztéséről, mert ezzel az összes társadalmi
osztályok, de egyben a munkások helyzetét is javítja. Az állam mindnyájunkért
van, a szegényekért éppúgy, mint az előkelőkért. A szegények ugyanazon a jog
alapon polgárai az államnak, mint a gazdagok, de a szegények többségben van
nak. Az ő ügyeik és érdekeik védelme is az állam föladata (27). Minden állam
ban különbségek vannak tehetségükhöz mérten a polgárok között, de alapjában
véve minden állampolgárnak egyenlő jogai vannak.

A jólét nemcsak az anyagi javak bőségében valósul meg, hanem lelki, szel
lemi és kulturális értelemben is. Az anyagi javak termelésében elsőrangú szerepe
van a fizikai munkának. Az állam javai is a dolgozó emberek munkájából ered
nek (27). Az államnak mindent meg kell tennie, hogyamunkásokon segítsen,
és ne jussanak ínségbe azok, akiknek munkájából származnak a szükséges javak.
Olyan munkabéreket kell biztosítani. hogy a munkások emberhez méltóan tudja
nak megélni. Legyen megfelelő lakásuk, élelmük és ruházatuk. Az államhatalom
nak mindig közbe kell lépnie, amikor a közjót bármi is veszélyezteti. A közjó
és a magánjólét megköveteli, hogy a társadalomban béke és rend legyen (28).

Az államnak "az egyesek jogainak védelmében különösen az alsóbb osztá
lyokra s a szegényebb sorsúakra kell tekintettel lennie. A gazdagok amúgy is
körül vannak véve saját védőbástyáikkal és így kevésbé szorulnak az állam vé
delmére, míg a szegények, akiknek semmi eszköz sem áll rendelkezésükre, egye-
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dül az államra támaszkodhatnak (29). A túlságosan hosszú ideig tartó vagy fá
rasztó munkából és a csekély munkabérből eredő bajoknak az állam igazságos
törvényhozással vegye elejét (:31). Sem az igazságosság, sem az emberi érzés nem
engedi a munka oly mértékű fokozását, mely a lelket eltompítja és a testet agyon
sanyargatja (:33).

A körlevél több helyütt is hangsúlyozza, hogy az egyháznak nincsenek külső

eszközei a társadalom életének alakításában, de az üdvösségüzenet hirdetésével
és az erkölcstörvények tanításával hatékonyari befolyásolja az emberek közösségi
életét és magatartását. "Az egyház az evangéliumból merített tanítása megszün
teti vagy legalábhis enyhíti a társadalmi ellentéteket, formálja az emberek gon
dolkodásmódját és erkölcseit. Intézményeivel segíti a szegényeket. Arra törek
szik, hogy az összes néprétegek megfontolva és tervszerűen, a legalkalmasabb esz
közökkel segítsenek a munkásság bajain. Ennek elérésére szükségesnek tartja azt
is, hogy az államhatalom törvényhozással a lehetőségek határain belül beavatkoz
zék a problémák megoldásába" (13).

Az államnak kötelessége szociális törvényeket hozni, a terheket igazságosan
elosztani, az ipart és kereskedelmet fölvírágoztatni, a földművelést fejleszteni, a
béke fölött őrködní, a rendre vigyázni, a munkabéreket és munkaszerződéseket

ellenőrizni, a munkások szabadságát biztosítani (26, 27, 28, 29). Az enciklika el
ismeri és védelmébe veszi a munkásegyesületeket. A munkások egyesülési jogát
a természetjogból, az emberi méltóságból vezeti le. Az állam saját léte ellen
cselekedne, ha olyan egyesületeket betiltana, amelyek tisztességes célból, egymás
megsegítésére és a munkások érdekeinek védelmére alakulnak (38). Sőt, a körlevél
hangsúlyozza ezek önállóságát és önrendelkezési jogát is, hogy megvédhessék ön
magukat és érdekeiket az igazságtalan és tűrhetetlen erőszakoskodások ellen.
XIII. Leó a munkásegvesűletekről szóló tanításával nagyban elősegítette a mai
értelemben vett szakszervezetek kialakulását.

Ha történelmi távlatból nézzük, XIII. Leó Rerum novarum enciklikája nem
tér ki ugyan korának mínden problémájára, követelményeire és elvárásaira, de
kétségtelenül érdemei vannak a szociális kérdés megközelítése és bizonyos meg
oidása terén, melyet későbbi utódai, XI. Pius, XXIII. János és VI. Pál encik
likáikban és a Zsinat szellemében továbbfejlesztettek.

AZ ÚTKERESÓ PROHÁSZKA OTTOKÁR
1981. február 4-én beszélgetés hangzott el a Kossuth rádióban Prohászka Ottokár
ról. A műsort Kerekes István szerkesztette. Az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karának két marxista történésze felvázolta a kort, amely
ben Prohászka élt és dolgozott, ismertette pályafutásának fontosabb állomásait,
elemezte műveit, ideológiai és társadalompolitikai nézeteit. Az alábbiakban - a
nyomtatás kívánta átigazításokkal - teljes egészében közöljük a beszélgetés szö
-regél.

VADAsz SANDOR : - A Kritika című folyóirat szerkesztősége 1980 szeptembe
rében kerekasztal-megbeszélésre hívta az egyházi lapok képviselőit. Arról vitat
koztak, vajon a marxisták és a vallásos nevelésű emberek mely területeken,
milyen kérdésekben működhetnek együtt, mi legyen ennek a formája. Volt
ennek a tanácskozásnak, vagy inkább eszmecserének egy nagyon érdekes, lát
szólag apró mozzanata, úgy gondolom, hogy ez lehetne kiindulópontja mai
beszélgetésünknek. Arról van szó, hogy valaki felvetette Prohászka nevét, erre
az Új Ember círnű katolikus lap felelős szerkesztője, Magyar Ferenc mind
össze egyetlen szót mondott: Prohászka! írott változatban, tehát a Kritika szö
vcgében felkiáltójellel szerepelt ez a név és föltételezhetően e probléma nehéz
ségére próbált utalni a közbeszólással, arra, mennyire kemény dió Prohászkát,
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