
N. Machiavelli: A
fejedelem, in:

Machiave/li művei.
Európa Könyvkiadó,

Bp., 1978. 14.

KISS GABRIELLA

1946·ban születell,
Nyíregyházán

érettségizett. A KLTE
magyar-népművelés és

az ELTE filozófia szakál
végezte, jelenleg a

KLTE Szociológia
Tanszékének
munkatársa.

Tudományos
munkássága a katolikus

vallásos
munkainlerpretációk

kutatására irányul.

G. Friedmann: Quva le
travail humain?

Gallimard, Paris, 1950

Európa Tanács edinburghi értekezletén határoztak meg körülte
kintő részletességgel.

Mindezek tükrében rá kell mutatnunk a hazai helyzet visszá
ságaira is. Európához való felzárkózásunk és csatlakozásunk min
den politikai párt által elfogadott célként fogalmazódik meg.
Ugyanakkor nyomát sem lehet egyelőre látni a gyakorlati megva
lósulás előkészítésének.A vázoltak nyomán belátható, hogy ezek
nek a lépéseknek a megtételét a jövőbeni fejlemények mindenkép
pen kikényszerítik, csakhogy ez időveszteséggel s ezzel szükség
képpen társuló negatív következményekkel jár. Machiavelli lé
nyeglátó élességgel fogalmazta meg: .Könnyű a gyógyítás a baj
elején, noha nehéz a felismerés, míg idő múltával, ha nem ismerik
fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sok
kalta nehezebb az egészséget helyreállítani."

Katolikus felfogások
a munkáról
"Merre tart az emberi munka?" - tette fel korunk kérdésétG. Fried
mann a "történelmet megalapozó" egyik alapszavunk jövőjét kutat
va, mert vannak olyan társadalmi kategóriák, amelyeknek értelme
zése nélkülözhetetlen a társadalom működtetése szempontjából. így
lesz különlegesen érdekes a mai katolikus munkafelfogás.

Napjainkban - a modernitás racionalizmusának kritikája idején
- egyre gyakrabban fogalmazódik meg a munkának, a modemitás
alapszavának értelmezésekor az etika követelményeinek ér
vényesítése, mert "a mai kulturális helyzet (ellentétben a múlttal)
immár nem elsősorban a tudat ügye, hanem a korábbiakhoz képest
sokkal erősebb szerephez jut benne a lelkiismeret témája" - írja W.
Dupré katolikus teológus.

A vallások mindig tartalmaznak munkára vonatkozó nézeteket,
amelyek az egyházak szociális tanításának is alapjaitképezik. A val
lásos munkaethosz protestáns hagyománya - főleg Max Weber
munkássága nyomán - közismert, de kevésbé ismert a katolikus
felfogás. Sok elemzés megelégszik a katolikus és protestáns meg
közelítés nagyvonalú összevetésével, amelynek eredménye egy som
más, elmarasztaló ítélet a "pogány" ókori felfogással szemben pozi
tív, a protestantizmussal összevetve negatív értékelés. Többen vi
szont úgy vélekednek, hogy a kemény munka szellemiértéke nem
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W. Dupré:
Megjegyzések a val/ás

és az üzleti etika
kulturális

összefüggéseiról.
Magyar Filozófiai

Szemle, 1989. 1. 130.
M. Weber: A protestáns
etika és a kapitalizmus

szelleme. Gondolat,
Budapest.

A. Hauser: A művészet

és az irodalom
társadalomtörténete

I. Gondolat, Budapest,
1980.

Munkateológia

Vö. a szerző Vallási
üzenet a munkáról. II.

János Pálpápa
Laborem exercens

kezdetú enciklikájának
mint aXx. századi

munkateológia
reprezentáns

dokumentumának
szociológiai elemzése
című disszertációját.

KLTE, Debrecen.

kálvinista eredetű, hanem korábbi zsidó-keresztény gyökerekre
megy vissza.

Napjainkban a katolikus munkafelfogásnak nemcsak teológiai
kidolgozása növekszik, de a munka egyre pozitívabb értékelése
figyelhető meg. Ennek ellenére mind a mai napig tartja magát a
köztudatban (a tudományosban is) az a nézet, hogy a katoliciz
mus megvetette a munkát, és értelmezésének módosulásai is ke
vés figyelmet kapnak.

A katolicizmus munkafelfogása rendelkezik olyan állandó
jegyekkel, amelyek hol halványabban, hol erőteljesebbennyilvá
nulnak meg történetében: ezek a tanítás "belső magvát" jelentik,
a katolicizmus lényegéből fakadnak, és egymással is szorosan
összekapcsolódnak. A katolikus munkafelfogás alapvető jegyei a
munkafogalom értelmezésének következő sajátosságaiban mutat
koznak meg:

- a bűnhöz való kötődésben (büntető, vezeklő, megváltó jel-
legében);

- transzcendens irányultságában;
- spirituális és erkölcsi szempontjénak elsődlegességében;

- objektív és szubjektív oldalának elkülönítésében, a szubjektív
oldal elsődlegességében; .

- személyes és közösségi vonásai egyidejű és egymásra
vonatkoztatott figyelembevételében.

A katolikus munkateológia végül is a munka "elsődlegesjelen
tését", spirituális lényegét akarja a maga teljességében és szakrális
jellegében feltárni, túllépve a munka mindennapi vagy szak
tudományos (pl. szociológiai, közgazdasági stb.) értelmezésén. E
jegyek nem engedik, hogy a munkát lebecsüljék vagy túlértékel
jék, így a "munka vallásának", az ember "homo faber"-ré való
leszűkítésének, az ökonomizmus szemléletének kritikai bázisát
szolgáltatják.

Korunk megújuló teológiai munkainterpretációit a század prob
lémáinak megértésére való törekvés, a modem élet tapasz
talatainak való megfelelés igénye formálta. A keresztény hagyo
mányból különböző irányzatok fejlődtek ki, amelyek részben a
"szent források" bizonyos aspektusainak hangsúlyozásából, rész
ben a konkrét szerzői állásfoglalásokból adódnak. A 20. századi
munkateológiákat a következőképpen osztályozhatjuk.

- tradicionális (metafizikai): ide tartozik főleg a század elején
a legtöbb teológus munkája;

- megújuló egyházias (ezt a n. Vatikáni zsinat felfogása képviseli);
- perszonalista (E.Mounier, J. Lacroix);
- evolucionista (Teilhard de Chardin);
- racionalista (M.-D. Chenu).
A katolikus munkafelfogás új vonása az antropológiai és a per

szonalista beállítottságok felerősödése, amelyek a hagyományos
katolikus felfogásban kevésbé határozottan voltak jelen, és a 20.
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Amunka büntető

jellege

M. Scheler: Arbeit und
Ethik, Zeitschrift tür

Philosophie und
philosophisce Kritik.

Leipzig., 1899.

R.P. Benoit: Y-a-t-il une
théo/ogie du travaif?

turníere et Vie,
Reflexions sur le travail.

1955. 20.

A munka
transzcendens

eszkatológikus jellege

századi, még inkább a zsinat utáni katolikus gondolkodás vezető

áramlataivá váltak.
A keresztények a munka büntetőjellegét az eredeti bűnre vezetik

vissza. Ez a Biblián alapuló értelmezés az egyházi felfogásban a
legrégibb és sokáig a kitüntetett helyet élvező specifikum. Számos
szerző a katolikus látásmód legsajátosabb jegyét látja benne. Ezen
aspektus, bár sok kritika érte - mondja M. Scheler -, mégis lé
nyegbevágó és elhanyagolhatatlan a helyes munkaértelmezés
szempontjából. A büntetés a munkában mindig meglévőkényszer,
fáradság és gyötrelem, amely azonban jelentősen csökkenthető

szabad, értelmes munkával. A legújabb értelmezések szerint nem
maga a munka a büntetés, hanem a szenvedés, amely kisérője.

A szenvedés két síkon jelenik meg: egyrészt a munka kény
szerjellegűvé,szolgálattá válik, hiszen az ősbűn lényege éppen az,
hogy az ember önmaga ura akart lenni. A munka az ember "nar
cisztikus büszkeségéért" (M. Scheler) kirótt büntető jelleggel ren
delkezik. Így az Istennek szóló eredeti "jókedvű engedel
meskedés" fáradságos kényszerré, mindennapi kenyérkeresetté
válik. Másrészt a büntetés jelleghez kapcsolódik a munkának
Krisztus általi megváltása. Krisztus "áldozata" megerősítia mun
ka "megváltó értékét", de ebben a "megváltásban" nem a szen
védéstől való megszabadulás rejlik, hanem a szenvedés elfogadá
sa. A büntetés alázatos, méltóságteljes elviselésének igazi értékét
nem az önmagáért való mártíromság és aszketizmus adja, hanem
üdvtörténeti vonatkozása, eszközértéke.

A munkának szinte a 20. századig elsősorban e fájdalmas, ve
zeklő, "áldozati ajándék" jellegét hangsúlyozták. A munka az
emberben inkább a természetnek való kiszolgáltatottság érzetét,
mintsem a rajta való uralom képzetét keltette. Csak a 19. századi
gyors és mélyreható változások indították a katolikus gondolko
dást az "emberi uralom" mélyebb vizsgálatára, optimistább értel
mezésére. Ugyanakkor az "uralom korlátlanságából" fakadó
problémák, a század brutális tényei újra felerősítették a munka
negatív aspektusait, az emberi kiszolgáltatottság érzését és tuda
tát. A modem technikának nem sikerült igazán a munkából faka
dó szenvedés súlyán könnyíteni, sőt újabb és nagyobb, az egész
emberiséget fenyegető veszélyek és szenvedések leselkednek rá.
Így a munka fejlődéstörténetefenntartotta és időnként felerősítet

te a munkának a bűnhöz, a szenvedéshez tapadó negatív jellegét.
A katolikus vallás legalapvetőbb és legáltalánosabb jegye, hogy

a földi történelem - amelynek kezdete és vége van - beépül az
egyetemes üdvtörténetbe, amely megadja "minden civilizációs
cselekvés végső értelmét és alapvető szabályát". A katolikus
munkafelfogás az emberi törekvéseknek a természetfölöttire való
irányultságában (és irányításában) teljesedik ki, amely nem egyéb,
mint "az isteni személyiség és az Isten országa felé való törekvés".
Csak e végpontra visszatekintve nyer értelmet az emberi munka.
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V. de Couesnongle:
Signification chrétien du

travail, Economie et
Humanisme, 1960. 128.

A munka
spirituális-etikai jellege

Az evilági munkát keresztény szellemmel megtölteni nem más,
mint a világban érvényre juttatni Isten akaratát, és a földi alkotást
az isteni törvénynek és szándéknak alávetni: "... az eszkatológikus
távlat o" beteljesíti és nem kiüresíti a földi távlatot" (M.-D. Chenu).

Ez a szemlélet a kora kereszténység eszkatológikus, mes
sianisztikus törekvéseitől kezdve napjainkig jelen van. Az emberi
tevékenység minden területen - mondja Teilhard de Chardin 
"szetves és szükségképpen" függő viszonyban áll tevékenysége
végpontjával, amely hatást gyakorol rá. A munkában kifejezésre
jut az ember Isten iránti szeretete, elhivatottsága, hite, kötelessége,
a végső cél felé törekvése, a jelen állandó transzcendentálása. A
világban való munkálkodás arra irányul, hogy a világot célhoz
vezesse. A transzcendens cél a személy és a világ vonatkozásában
egyaránt megjelenik.

A munkának transzcendens és eszkatológikus jellege, értéke
összefonódik, s ez a vallásos munkafelfogás legsajátosabb jegyeit
adja. A munka nem öncél és nem önérték a katolikus felfogásban,
részben oka által, részben célja által.

Milyen a viszony az ember evilági tevékenysége és annak esz
takológikus "nyitottsága" között? Válaszért a Gaudium et speshez
fordulhatunk: "Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna
van belőle az embemek, ha megszerzi akár az egész világot is, de
önmagát elveszíti. Az új föld várásának mégsem szabad csökken
tenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb
legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család
közössége..., amely némiképp már sejteti az eljövendő világ kör
vonalait. Ezek szerint a földi haladást gondosan meg kell ugyan
különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a hala
dás mégis sokat jelent Isten országa szempontjából, amennyiben
hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához."

A teológia feladata a munka spirituális lényegének, a kinyilat
koztatásban adott értelmének, üdvtörténeti jelentésének feltárása,
amelyből a munka morális értelme következik. Nem más ez, mint a
munkatevékenység jelentéssel való felruházásának megfejtése, érte
lemmel való telítettségének felfedezése. Ennek az értelemnek a tar
talmát az adja, amivel a munka "Isten szemében bír", forrása a ki
nyilatkoztatás, célja a munkának a "mindenség művébe" illesztése.
A munka spiritualitása tehát részben a munka általános szellemi lé
nyegének, vallási jelentésének feltárása, részben a konkrét viszonyok
között tevékenykedő ember munkája értelmének felfedése.

A teológia sajátos nézőpontjában a munkaproblematika
végeredményben etikai-vallási kérdés: "Ugyanis kétségtelen, hogy
az emberi munkának etikai értéke van, amely minden közvetítő

nélkül a legszorosabban ahhoz kötődik, hogy aki a munkát végzi,
személy: szabad, öntudatos, azaz önmaga felől határozni képes
lény." (Laborem exerans 24) A munka erkölcsi vonatkozásban szá-
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A munka
szubjektív-objektív

jellege
F. Landmasser: Das

Problem derArbeit in
der Weltschauungen

des Liberalismus,
Socialismus und

Christentums, Soziale
Revue, 1923.7-9. 151.

M.-O. Chenu: Pour une
théologie du travail.

Seuil, Paris, 1955

A munka személyes
közösségi jellege

F. Landmasser: U.o.
151.

mos erény és képesség gyakorlásának helye (türelem, alázat, fele
baráti szeretet és szolidaritás stb.).

A katolikus felfogás szerves része a munka szubjektív és objek
tív jellegének megkülönböztetése és a szubjektív szempont
elsődlegességének kiemelése. A munka szubjektív oldala egyes
értelmezésekben szinte teljes oppozícióban jelenik meg a munka
objektív mozzanatával: "a munkavégzés (a termék sorsától füg
getlen) Isten által elrendelt kötelesség, célja a munkálkodó ember
lelki üdvének és a világ üdvözülésének szolgálata", vagy "dinami
kusabb" megfogalmazásban az eszkatológikus távlat a személy és a
.rnűvek" beteljesülését is hordozza, ahol nem kerül ellentétbe a
munka objektív és szubjektív oldala, spirituális és gyakorlati lényege.

Az emberi tevékenység szubjektív értelemben vett munkává a
cselekvő szándéka révén válik, de szubjektív értelme a természet
jogon is alapszik Szubjektív oldalának hangsúlyozása - az ant
ropológiai/ a perszonalista szemlélet megerősödésével pár
huzamosan - összefügg a katolikus egyház szerepének módosu
lásával, az egyház államegyházi szerepének háttérbe szorulásával,
a célra irányuló, gazdasági gondolkodás térnyerésével, a személyt
fenyegető veszélyek növekedésével, amikor az egyház egyre in
kább kulturális-szellemi értékek közvetítője, a köz- és magáner
köles védelmezője lesz. A munka szubjektív értelme az emberi
személyre való vonatkozásokat emeli ki. A munka méltósága a
munkát végző ember személyi méltóságának függvénye, a munka
alanyi természetében nyilvánul meg (LE 24)/ ugyanis elsősorban

az "istenképmás jelleg" és az ember "természet fölötti uralma"
hordozza, amelyet a munka objektív (tárgyi) jellegének nem sza
bad sértenie. "... az alap, amelyen a munka értékét mérni kell, nem
magának a munkának milyensége, hanem a személy, aki dolgo
zik A munka méltóságának forrásait tehát elsősorban nem objek
tív/ hanem szubjektív tényezőjében kell keresnünk" (LE 26)

A katolikus felfogás sajátossága nem a munka negativitásának
állítása, hanem elsősorban korlátlan önértékkérit való elis
merésének tagadása: "A katolikus munkatan az értékek helyes
sorrendjéből kiindulva, amely az élet értékeit, a szellemi az erköl
csi és a vallási értékeket a használati értékek fölé helyezi, elítéli a
munkát mint öncélt, a munka sokkal inkább az emberi személyi
ség szolgálatában áll. Az ember tehát alanya és célja a munkának,
soha nem degradálódhat tárggyá, mechanikus eszközzé. A mun
kának az emberi célkitűzést kell szolgálnia, ez az egyének egyre
nagyobb tökéletesedését, személyiséggé való kiteljesedését, nö
vekvő érését jelenti. Ugyanakkor a munka a közösség szolgálatá
ban is áll. Minthogy minden egyes ember egyszersmind és ere
dendően rendelkezik Én-tudattal és Mi-tudattal, így kezdettől fog
va vannak kötelezettségei mind önmagával, mind pedig a közös
ségével szemben."
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A munka
antropol6gi~i jellege

Laborem Exercens
Szent István Társulat,

1981

A munkának szociálisan kötelező érvényű vonatkozásai is van
nak tehát, a munka egyben társadalmi-közösségi kötelesség. A
munka közösséget érintő kapcsolata kettős viszonyrendszert ta
kar: A munka közösségi és személyi szerepe a munka minőségét

adja, ugyanakkor a közösségek (család, társadalom, nemzet) is a
munkán .alapulnak. Különösen ki kell emelni a családot mint
olyan közösséget, "melyet a munka segítségévellehet megalapoz
ni, s ugyanakkor minden egyes ember számára a család jelenti a
munka első iskoláját." (LE) Az ember egy társadalom, egy nemzet
tagjaként a "közjót" akarja gyarapítani, ezért tevékenységének
összhangban kell lennie az emberiség valódi érdekeivel. Az Isten
képmására teremtett ember egyéni és közösségi munkálkodása
megegyezik Isten szándékával (Gaudium et spes 34). A "krisztusi
üzenet" nem vonja el az embereket a világ építésétől, nem teszi
közönyössé sorstársaik iránt, épp ellenkezőleg,még szigorúbban
kötelezi őket, hogy embertársaik és a világ javára munkálkodja
nak.

A munka antropológiai megközelítésének alapja a biblikus teo
lógia, konkrétan a teremtés teológiája, amely a munkát az "emberi
lényeghez" köti: "Semmi sem csorbítja azt az igazságot, mely sze
rint maga a munka az út, mellyel az ember megvalósíthalja kü
lönleges uralmát a látható világ fölött 'uralma alá hajtván' a föl
det... a sokféle fáradság ellenére talán éppen miatta - a munka
az ember kincse... ámbár az a sajátossága, hogy 'nehezen megsze
rezhető jó' (bonum arduum), miként Szent Tamás mondja, nem
akadályozza meg azt, hogy az embemek java legyen. És nem csu
pán 'hasznos' vagy 'élvezhető', hanem 'méltó java', azaz össz
hangban áll az ember méltóságával, amely a munkában fejeződik

ki és gyarapszik. Ha tehát valaki a munka etikai jelentését ponto
san le akarja írni, annak elsősorban erre kell figyelemmel lennie.
A munka az embemek azért java, mert általa az ember nem csu
pán a természetet változtatja meg úgy, hogy saját szükségleteihez
alakítja, hanem önmagát is, mint embert tökéletesíti, sőt bizonyos
módon 'emberibbé' válik." (LE 37-39)

A munka antropológiai szemlélete legegyetemesebb, legmé
lyebb horizontját. az egész ember érintettségét tárja fel: "... a mun
ka magán viseli az ember és az emberiség jegyét, aki személyek
közösségében dolgozik. Ez a jel nyilvánítja ki, hogy milyen is a
munka lényege, s bizonyos értelemben meg is határozza a munka
természetét." (LE 1) A munka szerepe így túlnyúlik a gazdaság
intézményrendszerén. A munka gazdasági leszűkítése egyaránt
degradálja a munkát és a munkavégző embert. Az ember és a
munka kapcsolatában a munka van az emberért és nem fordítva
- hangsúlyozza II. János Pál pápa a Laborem exercens kezdem
enciklikájában: a munka elsőbbséget élvez a tőkével szemben.
Már magából az antropológiai megközelítésból is következik a
munka megnövekedett értéke, rangja és pozitivitása, illetőleg
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ilyen jegyeket tulajdonítva neki válik a munka az ember megkü
lönböztető jegyévé. E megközelítés nem problémátlan, mert a
munka túlértékelésének veszélyét hordozza. Ez az értelmezés a
munkát mint az ember elsődleges létkategóriáját szemléli,
amennyiben speciálisan az emberhez tartozónak tekinti, amely
nem terjed ki az élővilág más szférájára, és kötődik egyik vagy
másik kultúrfokhoz.

A munka az ember létállapotbeli szükséglete, kötelessége és
kűldetése, de egyben "méltóságának" kifejeződése:

- a munkát végezve kell az embemek gondoskodnia szük
ségleteiről. ezzel kell megszereznie mindennapi kenyerét az ere
deti bűn következtében;

- az Isten képére és hasonlóságára teremtett ember (Ter 1. 26) azt
az isteni parancsot kapta, hogy hajtsa uralma alá a Földet (Ter. 1.28);

- a munka az emberi kultúra fejlődésének elősegítője;

- de legfőképpen az erkölcsi élet kibontakoztatója;
- a személy fejlődéséneklehetősége;

- egyszóval az ember "differencia specifikája".
Tartalmilag az antropológiai megközelítés a következő problé

mákat veti fel, amelyek az ember és Isten kapcsolatának szinte
valamennyi lényeges oldalát érintik:

1. Miként értelmezhető a munka mint az ember antropológiai
jegye:

- a munka és a teremtés kapcsolata,
- a munka mint "a Föld feletti uralom" eszköze,
- a munka és a bűn kapcsolata.
2. Miként értelmezhető az emberi munka mint az isteni tevé

kenység folytatása, részese, az embernek a krisztusi "megváltó
tevékenységben" való részvétele.

Az antropológiai megközelítés két vezérmotívuma a teremtés
metafora (amely inkább a Föld őrzésére és művelésére helyezi a
hangsúlyt, a Teremtő munkájába való bekapcsolódásra) és az em
beri uralom földi megvalósításának isteni parancsa, amely civili
zációs válságunk esetében óvatos magyarázatot kíván. Az emberi
uralomból származó antropológiai optimizmust megtöri, megtör
heti a munkának az ősi bűnnel. büntetéssel, szenvedéssel való kap
csolata; a harmadik bibliai modell, amely ma átértékelődikés háttér
be szorul, hogy elsőbbségetadjon a munkának "a Teremtő művében

való részesedés"-ként történő értelmezésnek. amely - a szenvedés
révén - kapcsolódik a "megváltó munkához" is. A munkát kísérő

szenvedés lehetőségként jelenik meg a Teremtő munkálkodásában,
a "krisztusi megváltó munkában" való részvételre. A munka vallási
megszentelése itt éri el csúcspontját, a megváltás metaforájának misz
tikussága, spirituális és erkölcsi dimenziójának vallási mélysége, rang
ja által. Ez az újólag előtérbe kerülő szemlélet sokakat meghökkent,
és a munka mérhetetlen túlbecsülését fedezik fel benne, amely ide
gen az autentikus katolikus felfogástól.
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