
BÁNK JÓZSEF érsek-püspök

A PÁPAI ENCIKLIKÁK ÉS JELENTŐSÉGÜK

A pápától származó körleveleket, ha azok egyik-másik, vagy pedig valamennyi keresztény e~y

házhoz szólnak, görög kifejezéssel enciklikának hívjuk. Ilyen volt például Péter apostol első leve
le, amely a kisázsiai .Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, (Kis-)Ázsiában és Bitiniában"
lévő egyházközségekhez (1,1) szólt. Ilyen volt a Polikárp püspök vértanúságáról szóló:ősegyházi
irat a katolikus egyház valamennyi egyházkiizségéhez,

Általános, vagyis mindenkihez szóló és mindenkire vonatkozó jellegük miatt ezeket már a II.
és III. században "katolikus leveleknek" is hívták. Így nevezte Eusebius egyháztörténetíró a ko
rintusi Dioniziosz levelét is (Hist. eeel. IV. 23.). A IV. században pedig Sándor alexandriai patri
archának (313-328) az összes, és Szent Athanáznak valamennyi keleti püspökhöz intézett írása
enciklika volt.

Figyelemre méltó az V. századból való Codex Encyc/icus, amely 41 körlevelet tartalmaz I. Leó
bizánci császártól, Nagy Szent Leó pápától és számos zsinati püspöktől. Evagrius szír egyháztör
ténetíró (536-600) szerint ezek "úgynevezett enciklika-gyűjteményből' valók (Migne, PG 86,
2532). Pápai dokumentum megnevezésére az enciklika szót kifejezetten a VII. századtól használ
ják. I. Márton pápa 649-ből származó latin-görög levele, amelyet a karthágói egyházhoz intézett,
az "encyclica nostra epistola'l-ról, vagyis "a mi körlevelünk"-ről szól (Migne, PL 87, 147). Sok
más pápai levélis született az első nyolc században, amely mind körlevélnek minősült, anélkül,
hogy az enciklika megjelölést használták volna.

Az enciklika elnevezést valójában XIV. Benedek, a nagy jogász-pápa éleszti fel újra, aki
I740-ben lép trónra. Csupán hét bulláját nevezte enciklikanak. Az utána következő hat utóda 73
esztendő alatt csak hét pápai körlevelét nevezte enciklikának. XVI. Gergely pápa idejétől kezdve
lesz mind gyakrabban használatos az encíklika elnevezés. XVI. Gergelynek tizenhat ilyen körle
vele volt, IX. Piusnak pedig harminchárom. XIII. Leó pápa negyvennyolc enciklikát adott ki,
Szent X. Pius pápa tízet. Az I. világháború idején XV. Benedek pápa tizenkettőt, XI. Pius har
mincat, XII. Pius viszont huszonhárom enciklikát és tizennyolc epistola enciklikát.

A XIII. Leó előtt megjelent hatvanhárom körlevél hivatalos neve epistolae encyclieae volt,
mindössze kettőt neveztek litterae encyc/icae-nak. Először XI. és XII. Pius tett jelentős különbsé
get e két körlevélforma és -elnevezés között. Ök Littera encyc/icd-nak azt a pápai körlevelet jelöl
ték, amelyik az egyetemes egyházhoz szólt, és amelyekben- jelentős tartalmuk miatt - nemrit
kán "apostoli teljhatalmuk ra" hivatkoztak a pápák. Az epistola encyclicá-t viszont a püspökök
nagyobb csoportjához intézték.

Eleinte kizárólag latin nyelven iródtak, kivéve XI. Pius pápának a világhírű Mit brennender
Sorge (1937) körlevelét, amely a hitlerizmus veszélyére német nyelven hívta fel a németség és az
egész világ figyeimét.

Az enciklikákat régen is, ma is a körlevél kezdő szavaival szokták idézni, melyek rendszerint
egyúttal a tartalmukat is kifejezik.

Az utóbbi fél évszázad nevezetesebb körlevelei :
Divini illius Magistri (1929. dec. 31.) az ifjúság neveléséről; Casti connubii (1930. dec. 31.) a ke

resztény házasságról; Quadragesimo anno (1931. máj. 15.) a szociális társadalmi rendről; Char i
tate Christi compulsi (1932. máj. 3.) Jézus Szíve engeszteléséről. Vigilanti cura (1936. jún. 29.) az
erkölcsi világnézetről; Mystici Corporis (l943..jún. 29.) az egyház kegyelmi valóságának kifejté
se; Divino ajJlante Spiritu (1943. okt. 30.) irányelvek a szentírástudomány műveléséről; Mediator
Dei et hominum (1947. nov. 20.) a szent liturgiáról; Humani generis (1950. aug. 12.) a téves hitbeli
nézetek cáfolata; Fulgens corona gloriae (1953. szept. 8.) az Immaculata dogma 100. évfordulójá
ra ; Hauretis aquas (1956. máj. 15.) Jézus Szíve tiszteletéről; Mater et magistra (1961. máj. 15.) a
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társadalmi fejlődésről; Pacem in terris (1963. ápr. ll.) a világbéke egyéni és társadalmi feltetelei
ről.

VI. Pál nevéhez fűződik: Ecclesiam suam (1964. aug. 6.) az egyházról; Mysterium Fidei (1965.
szept. 3.) az Oltáriszentségről; Populorum progressio (1967. máj. 26.) a modern társadalmi fejlő

désről; Sacerdotalis coelibatus (1967. jan. 24.) a papi nőtlenségről; Humanae vitae (1968. júl. 25.)
a keresztény házassági etikáról ; Octogesima adveniens (1971. máj. 14.) a szociális kérdésekről, a
Rerum novarum 80. évfordulójára. '"

II. János Pál nevezetes enciklikái : Redemptor hominis (1979. márc. 4.) a megváltásról és a meg
váltott emberről; Dives in misericordia (1980. nov. 30.) az irgalomról és az igazságosságról; La
borem exercens (1981. szept. 14.) a munkásról és a munkáról, a Rerum novarum 90. évforduló
jára.

Megjegyzendő,hogy a pápák nemcsak enciklikákat írtak, hanem más lelkipásztori, világnéze
ti, hitelvi intézkedést és irányítást is közreadtak. E~eket bullának, dekrétumnak, apostoli konsti
túciónak, instrukciónak, motu propriónak, apostoli buzditásnak. üzenetnek, apostoli felhívás
nak, szózatnak stb. nevezik. Ezek egyike sem ér fel az enciklikák elvi jelentőségével, amelyek ál
talában nemcsak a katolikus hívekhez szólnak, hanem az egész világ közvéleményéhez.

Az enciklikák elején mindig jelezték, s ma is jelzik, hogy kikhez szólnak a körlevelek. Régeb
ben így: "Tisztelendő testvéreknek, a patriarcháknak, primásoknak, érsekeknek, megyés püspö
köknek, akik az Apostoli Székkel békességben és közösségben vannak." Már XXIII. János pápa
egyszerűsítettea címzést. VI. Pál és II. János Pál pápa "Tisztelendő Testvéreinek és Szeretett
Gyermekeinek üdvözletét és áldását küldi" az enciklikával.

Mivel a pápai jogkörhöz tartozik, hogy "az egyetemes egyház valamennyi pásztorút és hívét
akár egyenként, akár összességében tanítsa és irányítsa", azért az enciklikák engedelmességre
köteleznek "nemcsak hit és erkölcs dolgában, hanem az egyházi vezetés és fegyelem tekintetében
is" - mint azt már száz évvel ezelőtt az I. vatikáni zsinat is hirdette (Danzinger, 1827). Ennek
megfelelően különbséget teszünk tanitá és egyházfegyelmi enciklikák között. Nagyobb tekinté
Iyüknél fogva messze kimagaslanak azok a hittani és erkölcstani kérdéseket taglaló enciklikák,
amelyek az egyetemes egyházhoz szólnak. Ezekben a pápa mint az egyetemes egyház pásztora és
tanítója nyilatkozik. Kivételes esetekben az enciklikák "zsinati" jellegűek, amikora pápa ily mó
don mint a püspöki zsinatok feje közli a zsinat határozatait. Szokásos volt azonban a pápa olyan
egyéni és személyes irata is, amelyet a püspökökhöz intézett, ahogy VII. Pius megokolta, "hogya
testvéreket megerősítse" (Bull. Rom. 35,25). Ma is éppen úgy, ahogy Jézus Krisztus feladatául
tette Péter apostolnak az utolsó vacsora után: " ... és te egykor ... erősítsd meg testvéreidet"
(Lk 22,32).

Az enciklikák tekintélye lényegi céljukból folyik: "hogy az egész világ hitben egységes legyen"
- mint Nagy Szent Leó pápa írta (Pl 54,799). Ugyanezt hirdette pár évtizeddel előtte Szent Ágos
ton is: "Az Isten átadta az igazság tanítását az Egység Katedrájának" (Migne, Patr. Lat., 33,403 j.
A tanító enciklikák egyébként a pápá:k rendes tanító tisztségének megnyilvánulásai. Többnyire
nem csupán az egyházhoz szólnak, hanem .minden jóakaratú emberhez" - mint XXIII. János
pápa írta Pacem in terris kezdetű enciklikájában.

XII. Pius pápa a híres Humani generis kezdetű encíklikájában I950-ben kifejtette, hogy a hívek

• Lukács Józselje1es marxista filozófus A katolikus szociális tanttás sors(ordulói-ról írt mélyenszántó is
mertetésében (Népszabadság. 1981. június 2-i szám, 4. old.) korrekt tanulmányozásta méltatja a Rerum
novarum kezdetü pápai enciklika szociális irányelveit. Ennek a pápai enciklikának kilencvenéves távlatait
és hatását szemügyre véve írja: "XIII. Leó körlevele már címében is arra utal, hogya katolikusok figyel
mét az .új dolgok' helyes megértésére kell összpontosítaní ... Tudomásul veszi a munkáskérdés jelentősé

gét, a bérharcot és a sztrájkokat, erkölcsileg elítéli a .vagyon' és a jólét felhalmozását olyan körülmények
között, amikor a munkás nem jut ,igazságos és rnéltányos' bérhez."

"A Rerum novarum alapjában véve olyan gazdasági és szociálpolitikai reformkoncepció szükségességére
is utalt, amelyhez hasonló elképzelések felvázolásáíg - más eszmei alapon- a polgárság közgazdászai és
politikusai csak évtízedekkel később jutottak el."

"Ezt a reformot a pápa Aquinói Tamás természetjogkoncepciója alapján gondolja el ... A Rerum
novarum negyvenedik évfordulója éppen a nagy gazdasági válság éveire esett. XI. Pius enciklikájának
hangja ennek megfelelően a kapitalizmus bírálatában némileg élesebbé vált."
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milyen tekintélyt tulajdonitanak az enciklikáknak : "Nem szabad úgy vélekedni, hogya körleve
leknek úgysem kell engedelmeskedni, mivel hogy a pápák nem azokon keresztül gyakorolják a
legfőbb tanító hivatalukat. Sőt ellenkezőleg, épp e Tanítóhivatal rendes megnyilatkozásai azok,
rá vonatkoznak Krisztus szavai: »Aki titeket hallgat, engem hallgat« (Lk 10,16)... Ha a pápák
kifejezetten valamelyik hosszabb idő óta vitatott kérdésben állást foglalnak, akkor mindenkinek
világos, hogy a pápák akarata és szándéka szerint ez már nem lehet többé szabad vitatkozás tár
gya a teológusok között" (Denz. 2313). Az enciklika tehát pozitív benső hozzáállást követel, mi
vel tanítása nem más, mint a Tanítóhivatal hiteles nyilatkozata.

Elméletileg az is elképzelhető, hogy a pápa minden további nélkül csakis az enciklikán keresz-
tül gyakorolja tévedhetetlen tanító tevékenységét. Ehhez négy előfeltétel kell:

I. hogy a pápa, mint az egyház legfőbb tanítója,
2. legfőbb apostoli teljhatalma erejével,
3. hit és erkölcs dolgában,
4. végérvényesen és kötelező erővel definiáljon.
Ez a négy követelmény rendszerint azonban nincs meg az enciklikában. Ha az enciklikák nem

is nyújtanak tévedhetetlen tanítást, autentikusnak. hitelesnek kell tekinteni őket, a hit és erkölcs
tekintetében biztos útmutatást adnak.

A pápa legfőbbhatalmát nemcsak az l. vatikáni zsinat, hanem a II. vatikáni zsinat is egyértel
műleg rögzíti, amikor így szól: .Krisztusnak ebben az egyházában - Isten rendelése szerint - a
lelkek gondozására a római pápát illeti a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalom: ő Péter
utódja, akire Krisztus az ő juhainak és bárányainak legeltetését bízta. Így övé az összes egyházak
felett a rendesjoghatóságfőhatalma, mert ő kapta meg mint az összes hivők pásztora azt a külde
tést, hogy biztosítsa az egyetemes egyház közös javát és az egyes egyházak javát" (vö. A püspö
kök lelkipásztori hivatásáról; Christus Dominus 2. pont).

Felhasználtirodalom:J. Brinkmann: Gibt es un/ch/barc Xussenmgcfl dcs Magisterium Ordinaríuth des Papstes? 1953. Scholastik 202-221. old.
~ F. M. GaJlati: Wenn die Pdpste sprechen, Das ordcntlichc Lehramt (Wien, 1960) Előd István: Egyháztan (Kat. 'Teol. Főisk. jegyzetek. Bp.
1980.. 78. s. köv.)

SZAB6 FERENC SJ

A LABOREM EXERCENS ENCIKLIKA
VISSZHANGJA

Az emberi munkáról szóló körlevél a Rerum novarum megjelenésének 90. évfordulójáról kívánt
megemlékezni. Az egyház csaknem egy évszázados szociális tanításába illeszkedik be; a világ új
helyzetére alkalmazza az evangéliumi üzenetet. A pápa a szociális tanítás kulcsproblémájának a
munkát tartja, ezért az enciklikában erre összpontositja figyeImét; nem kíván a szociális kérdés
valamennyi szempontjával foglalkozni.

Az emberi munka az egyház szociális tanításában

A .munka'' tág értelemben minden emberi tevékenység, amellyel az Isten képére teremtett lény
átalakítja, uralma alá hajtja a természetet és ~ eltérően minden más élőlénytől- rányomja embe
riessége jegyét. Személyes tevékenység személyek közösségében. I A pápa az evangélium fényébe
állítja az emberi munkát, figyelembe véve az egyház százéves szociális tanítását, amelynek kulcs-
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