
BODA LÁSZLÓ

JOG, IGAZSÁGOSSÁG, SZERETET
Sok szó esik napjainkban az emberré válás utáni nagy és sürgető feladatról;

arról, hogy "emberivé" is kell válnunk. A "hominizáci6" tehát nem teszi fölös
legessé, sőt egyenesen megköveteli a .Jiumanízációt", minthogy az ember nagyon
is képlékeny lénynek bizonyul. Rászorul arra, hogy formálják s hogy önmagát
is alakitsa. Vonatkozik ez az egyedi emberi személyre éppúgy, mint az emberi
közösségekre, végső fokon magára az emberiségre.

A jelen tanulmány a humanizálódás sokrétű és bonyolult folyamatát a jog,
az igazságosság és a szeretet fogalmának szempontjából kívánja vizsgálni. Az
emberi kultúra e három jellemző tényezője életünk különböző területein sajá
tos módon egymásba szövődik. Fogalmilag azonban sokak szemében tisztázatlan,
rní is a szerepük és rendeltetésük a. humanizálódás tekintetében. Különösen a
jog és a szeretet viszonya rejtélyes előttünk. Ma divatos szembeállítani például
a "jogi egyházat" a "szeretet egyházával". S míg egyesek szemében a szerétet
tiszteletreméltó illúziónak tűnik, mások hajlamosak arra, hogy az evangélíumra
hivatkozva alábecsülik a jog szerepét, a szeretetet pedig a jog megkerülésével
vagy annak rovására hangsúlyozzák. Míntha a jog és a szeretet mereven szem
ben állna egymással. Pedig inkább a személy! és közösségí fejlődés három lép
csőfokát kellene látnunk a címben említett három fogalomban, s vele humani
zálódásunk emelkedőjét.

A személviség etika előtti, ún. "préetikus" állapotában az érzelmi, indulati
és hangulati elemek uralkodnak az emberben, akit így a világ felé fordulásában
alapvetőerr jellemez az önzés. David Hume Értekezés az emberi természetről·

című, magyar nyelven nemrégiben megjelent munkájában úgy mutatja be az
emberi önzést, hogy "legnagyobb erővel épp' saját magunkhoz vonzódunk, ro
konainkkal és ismerőseinkkel már kevésbé törődünk, s csupán cl legcsekélyebb
érdeklődest tanúsítjuk az idegenek és számunkra közömbös személyek iránt"
(664.). Ezzel a magatartással azonban nem -Iehet közösségí életet élni.

A jog világa. - A jog az -ember közösségí életét hivatott rendezni, még
pedig alapfokon, szabályozva az egyének magatartásformáját a társadalomban.
A jog törvényekben nyer megfogalmazást, melyek úgy foghatók fel, mínt a
közösségí élet Kresz-szabályaí. Ez természetesen nem kedvez az etika előtti

állapotban levőknek. Főként ifjúkorban, a fejlődő személyiséznél figyelhető

meg, hogya korlátlan szabadságigény mílyen könnyen beleütközik a [ogszabá
lyokba. Az ilyen konfliktus olykor egyenesen tragikussá válik (vö. börtönbün
tetés) és messzeható következményekkel jár; például életre szóló ellenzéki
magatartást alakít ki a közösségí léttel szemben. Az összeütközésekben válik
élményszerűvé a jog sajátos jellege; az, hogy külső tetteknél illetékes és kölcsö
nösségen alapul, továbbá az, hogy - szükség esetén - kikényszerfthető, A
jog kölcsönössége azt jelenti, hogy a közösségen belül a szernélyi kapcsolatok
ban az egyik személy joga a másik kötelessége, és megfordítva. Ha például
jogom van belépni egy előadóterembe és elfoglalni a belépőjegyerr jelzett helyet,
akkor a mellettem ülőnek kötelessége ezt elfogadni (ha megfelelő egyéb indok
nem hozható föl ez ellen), illetve joga van arra, hogy ne foglalja el a saját
helyét. S ez megfordítva is áll. Az említett konfliktus büntetőjogi következ
ményeiben azt is megmutatja. hogy a jog kikényszeríthető, amennyiben a ha
táskörébe tartozó emberi személy ellene szegülne. Jellemzi továbbá a joe; terü
letét az, hogy itt a külsőleg ki'Vitelezett, tehát végrehajtott cselekedetek szá
mítanak, melyek szükség esetéri tanúkkal is iaazolhatók. A jog világában "a
tettek beszélnek". Amint a régi latin közmondás megfogalmazza: "De internis
non judicat praetor". Ezt értelem szerint így fordíthatj uk magyarra: "Tettekből

ítél a bíró".
Az elmondottakból világossá válik, mílyen vonatkozásban [elentí a jog a

humanizáció .első lépcsőfokát az emberi közösségben. Úgy szabja meg ugyanis
az ember mozgását a társadalomban, hogy áz ne vegye el a másik ember moz
gásí lehetőséget. Ez nyilván alkalmazkodást kíván míndazoktól, akik a [ogszabá-

.• Bp., 1976. Gondolat, ford. Bence György
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Iyok illetékességi körébe tartoznak. S az alkalmazkodó személyt a jog nem von
hatja felelősségre még akkor sem, ha ezt az alkalmazkodást nagyfokú ellenér
zés kíséri, ha az illetékes személy csupán "fogcsikorgatya" teljesíti a jogi elő

írásokat (pl, adófizetés),
Az igazságosság világa. - A jog - mínt láttuk - alapfokon hurnanízálía

a közösséget. de az ember belső világát erkölcsi értelemben nem hatja át. Eb
ben a tekintetben a magasabb humanízácíós fokot az igazságosság jelenti, amely
szorosan kapcsolódik a joghoz, de annak követelményeit bensőségessé teszi,
interiorizálja. Benne és általa a pusztán jug szerinti magatartás személyes kész
séggé, lelkiismereti kérdéssé válik. Az igazságosság már erkölcsi magatartást
tételez fel,. mert belső készség ana, hogy kinek-kinek megadjuk ami jár. Az
igazságosságban a "külső fórum" a "belső fórummal" találkozik, ezért nem lehet
a jogot az igazságossággal azonos értelmű fogalomnak tekinteni (Hume-nál még
nincs elkülönítve a kettő). Az igazságosság erény, mégpedig a jogot tisztelet
ben tartó és a szerint eljáró személy jótulajdonsága, akár a magánéletben, akár
a közéletben. Megnyilatkozhat azonban az egyén és a közösség részéről egy
aránt. Az igazságos ember belső belátás, személyes meggyőződés alapján adja
meg a másiknak, illetőleg a közösségnek, ami annak valóban jár. Ami pedig
a közösség (illetve annak hivatott vezetői) részéről nyilvánul meg az egyén
iránt a igazságosság jegyében, azt észrevehetően áthatja a humánus jelleg. A
közösség vezetője nem alkalmazkodik a jog által megszabott keretekhez. ha ezek
adott körűlmények között embertelennek bizonyulnak. A "Summum jus summa
injuria" elve ma is érvényes; ezt Marx éppúgy vallotta, mint annak idején
például Nagy Szent Gergely. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a legkövetkezetesebben
alkalmazott jog lehet a legnagyobb igazságtalanság, vétek az emberi jogok
ellen. Ha például egy állam a törvényesen kivetett terményadót természeti
csapások idején is éppúgy megkövetelné, mint a jó termés esztendejében, vagy
olyat követelne meg polgáraitól, amit azok képtelenek teljesíteni, visszaélne a
joggal, igazságtalanná és ezzel embertelenné válna. - Az igazságosságot tehát
úgy is megfogalmazhatnánk, mint az erkölcsi rangra emelt jog szerinti maga
tartást. Az igazságos ember nem ad többet, mint ami jár, s nem követel többet,
mint ami megilleti, de ezt mindíg lelkiismeretesen és humánusan teszi; mint
Aquinói Szerit Tamás mondja, "örömmel és vonakodás nélkül". Ezért az igaz
ságosság nemritkán elítéli az olyan merev és kérlelhetetlen jOgI szemléletet.
amely kizárólagossá teszi önmagát, egyre csak azt hajtogatva: "A szabály, az
szabály", "A törvény, az törvény". A mereven és korlátoltan alkalmazott jogi
szemlélet az alapja a sokat emlegetett bürokratizmusnak is, melynek szemében
a jog félelemmel tisztelt bálvánnyá válik. Holott nem az ember van a jogért,
hanem a jog az emberért. Ehhez azonban már Igazságosságrá van szükség, mert
az képes biztosítani a jog megfelelő alkalmazását. Ezért a jognak míndenkor
nyitottnak kell lenni az igazságosság felé. .

A jelen kérdéssel kapcsolatban föl szokott merülni az a probléma is, vajon
melyik az alapvetőbb: a jog-e, vagy az igazságosság? Szigetí Endre plasztikus
egyszerűséggel fejezi ki Szent Tamás nyomán, hogy "az igazságot megelőzi a
jog" (Egy sarkalatos erényrőL Vigilia. 1972, 2.). Ehhez azonban hozzá kell ten
nünk, hogy csupán az ún. "természetjog", illetőleg az "emberi jogok" foglalata,
melyet az ENSZ természet jogi alapon fogalmazott meg. A konkrét jogi szabá
lyok és törvények megalkotásánál ugyanis már nélkülözhetetlen az igazságosság
ellenőrző szerepe. nehogy azok egyes kíváltságos személyek vagy kis csoportok
érdekeit kodifikálják a többséggel, illetve a néppel szemben. A konkrét jogren
det tehát "az igazságosság szempontjai szerint kell korrtgáln!" - fogalmazza
meg helyesen Szigetí Endre (uo.). - Az mindenesetre kiviláglik az elmondottak
ból, hogy az igazságosság világa magasabb lépcsőtokot képvisel, mint a puszta
jogi szemlélet, s az embert közösségí vonatkozásban erkölcsi értelemben huma
nízálja.

A szetetet világa. - A humanizáció harmadik s egyben legfelsőbb lépcsőfoka

az emberi kapcsolatok rendezésében a szeretet által valósul meg. Láttuk, hogy
a jog külső rendező szerepét az igazságosság bensőségessé és elvontságából em-,
berivé teszi. Nem lép azonban túl a "tartozik-követel" határrnezsgyéién. Nem tudja
tehát önmagában felülmúlni azt a szemléletmódot, amelyben az irányító szem
pont ez: mi mennyiben jár vagy nem jár a másiknak, az embertársnak. illet
ve a közösségnek, A jog és az igazságosság területe lényegében azonos, csak
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eljárásmódja más. Együttes érvényesülésüle sem képes azonban a közösségí élet
zavartalanságát és folyamatosságát biztosítaní. Ha például egy tárgyaláson az
összezördülő házastársak ügyét kivizsgálták és jogi vonatkozásban rendezték,
tehát "igazságot szolgáltattak", ez még korántsem jelenti azt, hogy a házastársak
Ugye elrendeződött. A jog ilyenkor - így fogalmazhatnánk - megáll a küszöbön.
S ami a családi otthon ~alai között a tárgyalás nyomán történik, azt a jog álta
lábari kénytelen tétlenül nézni. Az igazságosság pedig legfeljebb jó tanácsokat adhat.
Mert mit tehet a jog például akkor, ha a feleség heteken, sőt hónapokon ke
resztül nem beszél a férjével, vagy megfordítva? És mit tehet a jog, ha. a.
becsmérlő szavakat vagy a testi sértést senkí sem tanúsítja, a vétkes fél pedig
tagad? Tulajdonképpen semmit. Legfeljebb várakozó álláspontra helyezkedik,
ami emberileg nemritkán tragikus helyzetekhez vezeLMert hiába gyanakszik
valaki és hiába érzi, hogy az életére törnek. A jognak bizonyítékokra van szük
sége, és nemegyszer meg kell várnia, amíg a bűntény megtörténik. Még az is
előfordul, hogy az eltussolt és büntetőjogilag hozzáférhetetlenné tett ügyben
valaki gyilkossághoz folyamodik végső kétségbeesésében, hogy ezzel kikénysze
rítse a vizsgálat megíndítását,

A szeretet új és magasabb vezérlő elvként jelenik meg az emberi kapcso
latok színterén. Túllép a "tartozik-követel" szemléletének keretein. Nagylelkűen

míndíg többet ad - bár nem feltétlenül anyagiakban -, mint amit kapott, s
akkor is ad, ha semmit sem kapott. A szerétet lerántja Jusztícia istenasszony
szeméről a kendőt, hadd lássa mind a két szemével az emberi nyomorúságot,
az elesettek és kiszolgáltatottak nagy sokaságát, míközben mérlegét kezeli. Mert
a bekötött szem megakadályozza ugyan a hamis elfogultságot, de megakadá
lyozza az irgalmat is. S a szeretet kiragadja Jusztícía kezéből a mérIeget,
hogy annak serpenyőt ne álljanak meg azonos szinten. Jelezze a mérleg
karja a saját tartozásunkat súlyosnak a másikkal szemben, és csekélynek
a mások tartozását irányunkban. A szeretet bőven mér, amikor ad és
szűken, amikor követel. Természetének ígazi megfogalmazását Jézus Krisztus
adja meg a hegyibeszédben (vö. Mt 5., 6., 7. O, s Pál apostol a szeretet him
nuszában (1 Kor 13. f.). A szeretet az emberi közösség életében arra való, hogy
a joghézagokat betöltse és az igazságosságot megtoldja a nagylelkűséggel meg az
irgalommal.

Hogy miben rejlik a szeretet magasabbrendűsége az előbbi kettőnél, azt
három fogalom szembesítése útján ismerjük fel. A jog megkövetelheti - meg is
követeli -, hogy a maga illetékességi körében akár kikényszerítve is érvénye
süljön. Nem követelheti viszont azt, hogy készségesen tegyenek eleget törvényei
nek. Még kevésbé követelheti meg, hogy lelkesen harcoljanak érte. Erre az
igazságosság sem képes. Ezt csak a szeretet tudja megtenni. mint például Martin

. Luther King esetében. A jogok igazságos érvényesüléséért tehát csak a sze
retet vállalja a vértanúságot. Észrevehető eszerint a három magatartásforma
lépcsőzete: a jogot kényszerűen elfogadni, a jogot készségesen elfogadni és gya
korolní, s a jogokért önfeláldozóan küzdení. Ez utóbbi már a szeretet lépcsője,

az emelvény felső foka. A szerétetnél ugyanis nincs magasabb emberi gesztus,
legfeljebb a szeretetnek vannak belső fokozatai.

David Hume az emberi természetet vizsgálva annak két alapvető összetevőjét

a szenvedélyekben és az érlelemben látja (i. m. 670.), amikor az igazságosságról
értekezik. Bármennyire az érdekek szempontjából vizsgálja azonban az .ember
társadalmi létét, s bármennyire is a kényszerűségből vezeti le a jogi értelmezésű
igazságosságot, mégis eljut a szeretet társadalmi jelentőségének fel ismeréséig.
Igaz, magát a szót nem használja. és megállapítása inkább a tökéletesebb közös
ségí élet iránti vágyat fejezi ki. Hume "jóindulatról" és .magylelkűségről" beszél,
de a szeretettel azonos értelemben. A jogi rendeltetésű igazságosság szerinte
főként azért alakul ki. mert az emberek "önzők és nem határtalanul nagylelkűek"

(i. m. 673.). Aztán említi az "eros és széles körre kiterjedő jóindulatot" s azt
mond ía: "...ha az emberek ilyen jóindulattal volnának megáldva", a közös
sézí élet részletes jogi szabályozására (= tgazságosságra) nem volna szükség,
"Ha míndenkí ugyanolyan gyengéd gondoskodással víseltetne mindenki más
iránt, mint saját maga iránt, akkor az igazságosság és az igazságtalanság is
teljesen ismeretlen volna az emberek között" (uo.). Méglepő az evangéliumnak és
Isten országának megsejtése egy felvilágosodás kori szkeptikus filozófus igazsá
gosságot vizsgáló reflexiójában!
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összegezve a mondottakat arra a következtetésre jutunk, hogy a jogot, az
igazságosságot és a szeretetet nem szabad egymás ellen kijátszani. Inkább kölcsönös
ségüket és egymásra utaltságukat fedezhetjük fel, ha az összefüggéseket vizsgáljuk.
Nem indokolt tehát sem a jog elmarasztalása a szeretet nevében, sem pedig a
szeretet közösségformáló szerepének olyan beállítása, míntha az illuzorikus volna,
s nagy képviselői, történelmi prófétái csupán amolyan - Don Quijotéhoz hasonló
- álmodozók lennének. A szerétet - vagy humanitás - (mmdegy, minek ne
vezzük) az emberi közösség életének lényegi feltétele, amely nélkül csikorognak
a jog kerekei, s amely nélkül az igazságosság elveszíti energiaíorrását. Így a
lépcső hasonlata is voltaképpen szegényesnek bizonyul. Kifejezi a hurnanizáció
fokozatosságát, de nem fejezi ki azt a lényeges vonást, amely szerint a magasabb
fok az alacsonyabb színt hathatós érvényesülésének feltétele. Ezért a közösségí
élet követelménye nézőpontunkból így volna formulázható: jog az igazságosságban
és igazság a szerétetben.

TÓTH SÁNDOR

Népének
, .,
es gregorlan

Mindenekelőtt Borsai Ilona tanulmányára utalunk, a Vigilia öt évvel ezelőtti

májusi számában (Népénekeink az élő szájhagyományban). A Jegyzetekben ol
vassuk: "A népi terminológia értelmében az .ének' míndig vallásos tárgyú ún.
,szent-éneket' jelent. .." S hogy ez a fogalom 46 esztendeje a "Szent vagy Uram"
(SZVU) énektárunkkal fonódott össze, hazai népénekkultúránk rangját igazolja.
azt az Európa-szerte egyedüli munkát, amely hivő tömegek kezébe egységes
énekeskönyvet adott. Aztán, hogy változtak az idők, s a II. vatikáni zsinat Li
turgikus Konstitúciója értelmében Graduale beépítése is szükségessé vált, egyeseit
aggodalmaskodni kezdtek: nem jelenti-e a változás az SZVU régi anyagának
háttérbe szoritását? Ha éppen a reformszakasz idején, 1967-ben kaptunk en
gedélyt a Magyar Püspöki Kartól. hogy az énekes mise változó részeit is SZVU
énekekből állítsuk össze, fölöslegesnek tűnik új. t.anulnivalóval terhelni a hí
veket. Népénekeink az új minősítéssel liturgikus rangot nyertek, elégedjünk
meg tehát - mondhatják - az SZVU kipróbált repertoárjával. Különben is: a
Liturgikus Konstítúcíó (LK) a nép aktív részvételét hangsúlyozza. Ez pedig a
népének segítségéve! valósítható. meg leginkább.

A pluralizmus nem csupán a teológiára illik manapság - hogy csak az
egyházban maradjunk. S ennélfogva a számtalan összetevőből kialakult je
lenlegi egyházzenei állapotot sem valószínű, hogy meg lehetne oldani csupán
a fentebbi kijelentések középpontba állításával. A nemrég megjelent Kis JIIlagyar
Uzuális, amely egyre inkább rangot nyer, egyáltalán nem mond ellene az
1967-es püspökkari határozatnak. amely rugalmasan fogalmaz és nem vet gá
tat a továbblépésnek. Ezt az LK garantálja.

Tanulmányozva ugyanis a Konstitúciót, szembetűnő a VI. fejezet pluralista
megfogalmazása: nyilván a gregoriánra történik célzás', amikor "az egyetemes
Egyháznak ránk hagyományozott zenéjéről", annak "felbecsülhetetlen kincsei
ről", az "igével összekötött istentiszteleti ének, az ünnepélyes liturgiának szük
ségszerű és a teljes egészhez hozzátartozó alkotó része" - minősítósről szól.
(Ezt kifejezetten hangsúlyozza a 116. szakasz. "Az Egyház a gregorián korálist
tekinti a római liturgia sajátos énekének".) Ugyanakkor kiemeli, hogy az egy
házi zene többi művészi megnyilatkozását, mindenekelött pedig it polifonikus.
többszólamú éneket egyáltalán nem zárja ki az istentisztelet ünnepélyes vég
zéséből, továbbá, hogy a vallásos népéneket színtén buzgón kell ápolni a litur
gikus cselekményekben éppúgy, mint egyes nemzetek "sajátos zenei hagyomá
nyait". Az alapot a VI. fejezet bevezetése adja meg: "Az egyház ... jóváhagyja
az igazi művészetnek minden megnyilatkozását, amelyben megvannak . .. a kí
vánt feltételek az egyházi zene szolgáló szerepéhez" (amit a szent fogalmával
jelölünk). Az egyházi zene "annál szentebb lesz, minél szerosabban kapcsolódik
a liturgikus cselekményekhez".
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