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ÖKUMENIZMUS ÉS EGYHÁZI JOG
Az utóbbi években jelszóvá vált, hogy "a jog elválaszt, a szerétet összeköt".

A kereszténység megosztottsága valóban jogilag rögzített tény. Jogi intézkedés
volt Luther kiközösítése, jog szentesítette néhány évszázaddal előbb az egyház
keleti és nyugati részének szétszakadását is. Jogi definíció kűlönítí el az
egyházi törvénykönyvben az "eretnekeket" és a "szakadárokat" a katolikus
egyháztól (1). A katolikus egyházi jog (a továbbiakbán egyházi jog) alapvető

kérdései még a zsinat utáni ökumenikus megbeszéléseken ls a kényes téfnák
listájára tartoztak. Annál érdekesebb. hogy az Egyesült Á!lamokban a Katolikus
Püspöki Kar és a Lutheránus Világszövetség Nemzeti Bizottsága kozös munka
csoportot alakított, rnely kilenc évig tartó munka után 1974-l:en közleményt
adott ki az egyház jogi szerkezetével kapcsolatban. Címe: A pápai primátus
és az egyetemes egyház (Papal Primacy and the Univérsal Church, 1974. márc,
14.). Ez a dokumentum világosan bizonyítja, hogy az egyházi jog' megújítása
a zsinati teológiai szempontok alapján az egységre nézve is döntő lehet.

AKADÁLYA-E AZ EGYSl1':GNEK AZ EGYHÁZI JOG?

Ha az egyházi jog és az egység viszonyának kérdését jogász mödra tesszük
fel, valahogy így hangzik: - Van-e jogi akadálya az egyház egységénelef
A közvélemény viszont inkább így fogalmaz: - Akadálya-e az egységnek az egy
házi jog? Hogyafrázisokon túllépjünk, ketté kell bontanunk a kérdést; az
egyházi jog formáját és tartaimát külön-külön kell szembesítenünk a. keresz
tényegységtörekvéssel. Egyben előre kell bocsátanunk azt is, hogy az alábbi
akban az egyházi jogról kizárólag mint eszközről lesz sző, mert annak ökume
nikus vizsgálata, hogy az egyházi jog teológiai értékelése, vagy egyes intéz
ményeinek, például a házasságnak, vagy a pap- és püspökszentelésnek szentségi
jellege hogyan világítható meg a többi keresetényekkel folytatott párbeszédben;
ez már a dogmatikusok feladata.

. .4.kadály-e az egyházi jog formája? A jog szó legtágabb értelemben olyan
objektív szerkezetet jelöl, amely az emberek közösségát intézményesíti (2). így
nézve minden keresztény egyháznak van valamilyen joga. Ugyanakkor a Római
Katolikus Egyház me'sszemenően kodifikált jogára is csak analóg értelemben
alkalmazható 'a mai jogfilozófiák többségének [ogfogalma, Sem az adott terü
leten múködő legnagyobb hatalom fizikai kényszerrel szankcíonált rendelkezése,
sem az uralkodó osztály akaratát kifejező, az állam által kötelezővé tett maga
tartási szabályok összessége nem foglalja magában az egyházi jogot.

Természetesen a katolikus kánonjogászok régebben is különbséget tettek az
államok és az egyház jogrendje között, A középkor óta ismerték a "két jog"
(utrumque ius) megkülönböztetését, s úgy beszéltek róluk, mint egy nembe
tartozó két különböző fajról. Magát a jogot pedig sokkal tágabban definiálták
(3). Itt tehát egy terminológiai eltérésről van szó, nem pedig arról, hogy a
katolikus egyház ugyanolyan értelemben vett [ogra tartana igényt, mint az
államok. Az utóbbi időben - különösen . a II. vátikáni zsinat óta - tudatosan
kerülik is katolikus részről az olyan félreérthető kifejezéseket, mint a tökéletes
társaság (societas perfecta). Ehelyett nemzetközi szerződések viszonylatában már
Ottaviani bíboros a "nemzetközi jogi személy" megjelölést ajánlotta (4).

Amikor Gelasius pápa (492-496) elsőként említi a "k~t hatalom" elméletét
r. Anastasius császárnak írt levelében, az egyház saját hatalmát még tisztan
"lelki" természetűnek fogja fel. (5). A pápaság hatalmának növekedtével egyre
inkább hangsúlyozzák, hogy "isteni dolgokban a fejedelmeknek is engedelmes
kedniük kell a lelki hatalomnak" (6). Azt azonban, hogy az egyháznak azért
van "saját hatalma", mert olyan önálló politikai egység, mint az állam, csak
F. Suarez (1548-1617) mondja' ki. Ezt írja: "Minden tökéletes társaság önálló
politikai egység. melyet saját joghatóság igazgat" (7). A protestáns szsmlélet
Pufendorf (1632-1694) óta a "látható egyházat" az állam alá tartozó testületnek
tekintette (8). Megjegyz.endő azonban, hogy a látható és láthatatlan egyház egy-
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sége illetve különbözősége - al katolikusok és protestánsok közti hitvitáknak
ez a régi, klasszikus témája - ismét csak a dogmatika területére tartozik, s így
túlmutat a jog kategóriáin. Az ortodox felfogás szintén nem értelmezi az
egyházi jogot az államok jogával azonos jellegűnek. A keleti egyház "önálló
hatalma" mmdíg megmaradt a "lelkiek" területén (9).

Kimondhatjuk tehát, hogy a katolikus egvhúzí jog formája, vagyis az a
tény, hogy a katolikus egyháznak (az előbb körührt tágabb értelemben) jogrendje
van, nem akadálya a keresztények egységének. Formai kifogás lehetne még, hOJ;{
egyházi jogunk törvénykönyv formájában jelenik meg, kodifikált. Ám ez egy
részt nem tartozik a katolikus egvhází jog lényegéhez hiszen az Egyházi
Törvénykönyvet csak századunkelején adták ki először másrészt
nem idegen a többi keresztényegyházaktól sem. Sok protestáns egyház
maga is rendelkezik törvénykönyvvel. sőt ortodox körökben is foglalkoznak a
jog kodifikálásának gondolatával.

Akadá.!y-e az egyházi jog tal'talma? Az ígazl kérdés ezek szerínt a jog
tartalmára vonatkozik. Az egyház mai jogi szerkezetére kell reflektálnunk az
egység szempontjából. Vannak a katolikus egyházi jogban olyan intézmények

méghozzá az egyház szerkezete szempontjából alapvető intézmények ,
amelyeket dogmatikailag tartunk nélkülözhetetlennek. Ezeknek megváltoztatása nem
áll az egyhází törvényhozó szabadságában. Vannak azonban - és ilyen a jog
szabályole többsége - olyan intézményes formák is, melyek a történelmi szük
séghez mérten szabadon megújíthatók az illetékesek részéről. Hogy csak egy
nem túl régi példát említsünk: a katolíkus és nem katolikus keresztények köztí
IlÍn. vegyesházasság kérdésében néhány éve új szabályozást vezettek bt', mely
eltekint attól, hogy a nem katolikus fél nyilatkozatban mondjon le gyermekeinek
saját fe 1.ekezete szerintl neveléséről. .'

~ jog tartaimán rna elsősorban társadalmi tartalmat szokás érteni, vagyis azt,
hogy kinek az érdekét szolgálja, milven viszonyokat szentesít ember és ember,
egyén és kőzősség között. A kárionjogban a monarchíkus, az arlsztok ratlkus. a kol
legiális és a demokratikus elem egyaránt megtalál ható, de mindegyiknek megvan
a maga jellemző érvényesülési területe (10). Ezek az alkotmányjogi formák
azonban időről időre változó módon és terjedelemben jelentkezhetnek. Ökume
nikus szempontból ma különösen fontosnak tűnik a demokratikus elvhez való
viszony. Noha a demokráciát mint államformát a hivatalos egyház scmlegesen
szemlélte, ideológiai alapjára, a népszuverenitás elvére mégis gyanakvással te
kintett. Még X. Pius is határozottan elutasítja "Notre charge apostolique"
kezdetű, franciául kiadott apostoli levelében "az olyan demokrácíát, mely a per
verzitásnak addig a fokáig megy, hogy a társadalomban a főhatalmat a népnek
tulajdonítja" (ll).

Miért tűnt ez az elv olyan elfogadhatatlannak? A történelmi, társadalmi
tényezők széles skálájaból csupán egy szemléletbeli saiátságot szeretnénk ki
emelni: sokan voltak katolikus részről, akik a jogban alanynak tekintették az
igazságot. A filozófiában vitathatatlan tétel, hogy a tévedésnek nincs jogo
sultsága. Mihelyt azonban ezt az axiómát jogi síkra visszük át, irányt té
vesztünk. Hiszen kihagyjuk a számításból, hogy fogalmak p.s eszmék nem le
hetnek jogok hordozó alanyai - ilyen ugyanis csak természetes vazv jogi személy
lehet. A jogi személy fogalmának Savigny óta lejátszódott fejlődésére itt nem
térhetünk ki, annyit azonban meg kell [egyeznünk, hogy maga az egyházi jog
sem ismer más jogi személyt, mint a testületit és az intézetit. Ezek pedig em
berek csoportját jelentik. Mégis voltak, akik jogi szcmélyiséueí tulajdonítottak
az igazságnak. Cavalli írta 1948-ban a Civtltá Cattolica hasábjain : ..A protes
tánsok a szabadsághoz való jogból. a katolikusok pedig az igazság jogából in
dulnak ki" (12). Ebből az alapállásból következett aztán egy mély stratégiai
ellentmondás is: az államhatalomnak kötelessége lett volna eszerint a ka
tolikus igazságokat szankcionální - vagyis leülőnleges belcszólást gyakoroini
a vallás ügyeibe a katolicizmus' Iavára. Ugyanakkor éonen az állam .Jelki"
ügyekben valő illetékességét utasították vissza a leghatározottabban (13).

Az igaz~ág jogában rejlő elméleti nehézséget a U. vatikáni zsinat szeren
csésen elhárította. A vallásszabadságról szóló nyilatkozatban (l 96:i. dec. 7.) hitet
tett az emberi személy [oga mellett. Az 19137-es őszi szinodus pedig a kánonjogi
reform egyik alapelveként jelölte meg "a személy jogainak biztosítását", Az
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új egyházi büntetőjog 1973. december 5-én kibocsátott tervezetének bevezetőjé

ben többek közt ez áll: "Az egyháznak joga, ., .hogy a híveket. .. büntető rend
szabályokkal kényszerítse". Majd pedig: mindez azt célozza, "hogy gyermekei
ne hagyják el az üdvösség útját". A kíkényszerlthetőség és 'az üdvösség útja
ilyen összekapcsolásában W. Bassett és P. Huízing még mindig az igazság jogá
nak gondolatát érzik. Nem nuntha szerintük a kiközösítés joga nem illetné meg
az egyházat, Csakhogy ennek alapja - mint írják - nem az igazilág joga, hanem
az egyháznak mint jogi személynek az önvédelrne (14).

Természetesen a demokratikus struktura is csak egy azok közül, amelyeket az
emberi társadalom kialakított. Az egyházjogban nem abszolutizální kell. Elég
annak tudatosítása, hogy a hitletéteménnyel összeegyeztethető, és húgy vannak
az alkotó demokratizmus fejlesztésére további lehetőségek is. A keleti egyhá
zakban az arisztokratikus-színodális elem dominál. A patriarchátusok törvényhozó
hatalmát nem a patriarcha. hanem a patriarchátus szinodusa gyakorolja. Kor
mányzás és bíráskodás terén pedig a patriarcha egy állandó tanácshoz (szünodosz
endernousza) kötött a döntésben. A keleti jog egyes vonásalt az egyesült keleti
egyháaak számára Rómában kiadott személyí jog (1957) még mint kiváltságot
engedélyezte (15). A Zsinat itt is változást, mértéktartó önkritikát hozott, rníkor
mcgerűsítette, hogy "a keleti egyházak.. saját jogrenciszerelk szerint kormá
nvozhatiák magukat", s hogy "ez a hagyományos elv, noha nem míndíg tartot
tuk tiszteletben, azok közé a mozzanatok közé tartozik, amelyek az em/ség
helyreállításának mel!őzhetetlen alapteltételei" (16).

AZ EGYHÁZI JOG AZ EGYS~G SZOLGÁLATÁBAN

Az egyházi jog formáját tekintve annyiban lehetett az egység akadálya,
amennyiben az egyházat az állam mintájára fogták feJ. (A Vatikán állami
mivolta ettől teljesen különbözö kérdés, s jelenleg ökumenikus szernptmtból
nem is jelent nehézséget.) Tartalmában viszont annyiban lehetett az egyházi jog
gátló tényező, amennyiben a különböző keresztény egyházaxban lényegesen más
szerep jutott az egyes alkotmányjogi f'ormáknak: a monarchíkus, az arisztok
ratikus, a kollegiális és a demokratikus elvnek (17).

A IL vatikáni zsinat olyan teológiai alapelveket dolgozott ki, amelyek
messzemenően alkalmasak egy párbeszédképes egyházjog számára. Más szemmel
nézte az egyházat - így jogát is. Nem abban állt újdonsága, mintha az egy
házat abszolút monarchia helyett demokratikus köztársaságnak nyilvánította
volna. Inkább elmélyítette az egyházszemléletet, és ujra hangsúlyozta a régi
igazságot, hogy sem egyik, sem másik, sem egyáltalán semmiféle emberi séma
nem alkalmazható rá teljesen és kizárólagosan.

Az egyházi jog új teológiai alapelvei a zsinat óta. A Zsina t különösen az
egyházról szóló tanításában hozott olyan újat, ami az azóta eltelt években a jog
számára is döntőnek bizonyult. Az egyházi jog zsinat utáni teológiai alapjal a
neves kúríaí egyházjogász, Fiorenzo Romita elemzése alapján így foglalhatók
össze (18):
a.) A communio. Az' egyházról szóló hittani rendelkezés az egyházat nem tö
kétetes társaságnak, hanem communiónak (közösség, közös részesülés) nevezi. A
tökéletes társaság kategóriája azt sugallná, hogy az egyház a katolíkus egyház
intézményének határánál véget ér, és ami rajta kívül van. az egyáltalán nem
egyház. A communio ezzel szemben szerves egység, mely külonböző tényezők

összhalása. Tehát egyszerre fenntarthatjuk a hitünket, hogy Krlsztus egyháza
a katolíkus egyházban teljesen (bár nem tökéletesen) megvalosul, és elfogadhat
juk a katolikus egyház keretein kivüli egyházi valóságot is. Ezért használ a
Zsinat tudatosan olyan megfogalmazást, hogy Krisztus egyháza ,.a kacolíkus
egyházban él" (l9). így elkerülhető Krisztus egyházának és rt kaíolíkus egyház
nak teljes és kizárólagos azonosítása (20).

Ez a communio nem merül ki puszta hangulat vagy közösségl érzés felkel
tésében. Olyan szerves valóságról van szó, mely lélektől átjárt jogi formát
követel. Az egyháznak külső és belső struktúrára van. A külső szervezetnek a
belsőt kell kífejeznie, vagyis az egyház belső életét, a Szeritlélek életét az egy
házban. így a lényege szerínt külső, jogi forma a belső élet hatékony és ki
nyilvánító "szentségi" [elévé kell, hogy váljon (21). Johannes' Neumann szerint az

659



egyháznak az a vonása, hogy communio, vagyis a keresztény testvériség szín
tere, a kollegiális szervek erősítésében kaphatna jogi kifejezé5t (22). Ilyen
irányba mutat a Püspöki Szinodus és az egyházi tanácsadó testületek (pl. a
papi szenátusok) felállítása (23). '
b.) Az összes hívők részesedése Krlsztuspapságában. Mikor a Zsinat az egyete
mes papság gondolatát újra hangsúlyozta" megadta a közös részesedés, a com
munio ontológiai alapját (24). Ebből megint csak levonható a jogi következtetést
több részesedést biztositani az összes hivőknek az egyházi intézkedések kialakí
tásában,' a "közösség" ügyeinek intézésében. Itt azonban maris szemben találjuk
magunkat ennek a "tevékeny részvételnek" egy frissen kialakult, sajátos értel
rnezésével. Egy Ausztríára, Svájcra és az NSZK-ra kiterjedő felmérés szerínt
az ottani papság nagy része átengedné a világiaknak a legkülönfélébb papí
munkaterületeket (pl. keresztelés, temetés, áldoztatás), de a plébánia vezetésébe
már nem szívesen engedné ,.beleszólni" őket (25). A helyesen értelmezett test
vériség lenne tehát a kibontakozó új egyházi jogban a demokratikus vonások
teológiai alapja. , '
c.) A "szent hatalom" (sacra potestas) és a püspöki kollegialitás. A communióhoz

.mínt szerves egységhez a zsinatnak a bibliából és az egyház folyamatos hagyo
mányából táplálkozó tanítása szerínt hozzá tartozik a közességben vezető szol
gálatot ellátó tagok különleges szerepe és fE'lelőssége ls (26). Ez az egyház
hierarchikus struktúráiának ,teoló~laL alapja. A hlerarchían belül a Zsinat
pápai, püspöki és papi, valamint kollektív püspöki szerapkört hangsúlyoz. Igy e16
ször kerül sor a primátus és az epíszkopátus egyensúlyának megfogalmazására, Ezzel
kapcsolatban megtörténtek az első kísérletek arra is, hogy [ogilag konkretlzálják a
püspöki kollégiumnak mint az apostolkollégium utódának (27) tényleges vezető szere

.pét és "tévedhetetlenségét" - a pápával egységben (28). Hogy a püspökök testületé
nek az egész egyházra kiterjedő karízmáia ne csak a tanításban, hanem a pásztori
hivatal teljességében - tehát a kormányzásban is - megvalósuljon. a Zsinat
javaslatára megszületett a Püspöki Szinodus intézménye, malynek jelenleg tanács
adói jogköre van a pápa mellett.

Az új elvi alapok alkalmasak a párbeszédre. A szerves kőzösség, az egyetemes
papságon alapuló tevékeny részvétet a személyí felelősség és kollektivítás
egyensúlyában rnűködő vezetöi szolgálat ökumenikusan nyitott alapelvek. Ezért
visszhangzanak a bevezetőben emlitett amerikai közös nyilatkozatban is. Ebben
a, katolíkus és a protestáns fél egyformán elfogadhatónak tart egy olyan egy
házfogot. amely a legitim különbségek sokaságában megmutatkozó egységre, a
kollegialitás elvére és a szubszidiaritásra épül.

A pluralizmus igényében a szerves közösség gondolatára ismerhetünk. A
dokumentum 23. pontja szerínt a pápai hivatal biztosíthatná tübb egyháztípus
érvényesülését ugyanazon az egyetlen egyházon belül. A kollegialitást a doku
mentum aláír6imint a túlzott centralizmus meghaladását szernlélík. Ugyanakkor
elismerik, hogy a pápaság fontos dologgal járul hozzá az egész egyház életéhez
(21. és 24. pont). A szubszidiaritás elvének jogi alkalmnzásánazt értik, hogy
a központi vezetés ne rendelkezzék olyasmiről, amit ld sebb egységek is megfe
lelően eldönthetnek. így Isten népének egésze részt kapna a döntések kialakítá
sában (25. pont). Mindez nem kívánná - mondja a dokumentum - sem az
egyházjogi megkülönböztetések eltörlését, sem forradalmi szerkezetváltozást.

Mint láttuk, a Zsinaton hivatalos egyházi tanítássá emelkedett teológiai
szemlélet lehetövé tette, hogy az egész kereszténységet egyetlen igen színes
és gazdag intézmény mutassa be a világnak. Rnnek jogi konkretizálásáig még
hosszú az út. De ez az a terület. ahol megélénkült érdeklődés kiséri a katolikus
egyházjog megújításának munkáját és a többi keresztény egyházak [ogalkotó
tevékenységének ökumenikus vonásait, mert nazvmértékben ezen fordul meg
ma az egyház szentségének hatékonysága, meggyőző ereje.

Jegyzetek: (l) c. 1325. §. 2. - (2) L. de Naurois, Crlse du drolt canonique? NOUVElle
revue théotogtque 1975. p. 501. - (3) Wernz-Vldal, tus canontcum T, ~'ik. - (4) A. oua
víaní, Cumpendium iuris public! ecclesiasttel 5. 1964. p. 32. - (5) DS 1>47. vö. PL 59, 102-110. 
(6j Decretum Gratlanl D. 96. C. ll. - (7) De legibus, Lib, 1. c. 6. 20. - (8) Vö. R. Schwarz,
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MAKAY GUSZTÁV

VÁRKONYI NÁNDOR "PERGŐ ÉVEI"
Mllyen érzés lehet, Nándorom,
ülni saját csöndedben és
hallgatn] a semmit halálig -
tán többet hallasz, mint a többiek..•

./

Weöres Sándor rögtönzése 1939-blll

Emlékiratot háromféle embertípusnak érdemes írnia. Olyannak, akinek va
lamilyen szempontból kimagasló szerepe volt kora történelmi, társadalmi vagy
kulturális életében. Vagy. olyannak, aki - bár személy szerlnt nem játszott
kiemelkedő szerepet - tájékozott helyzeténél fogva, megfigyelő és regisztráló
tehetsége jóvoltából hiteles bepillantást tud adni egy érdekes korba, társadalmi
környezetbe vagy kulturális területbe, "alulnezetből". S végul olyannak, akinek
vallomása önmagában is értékes, mert egy ki veteles egyeniseg lenyomata, az
"emberi sors" egy érdekes példázata, közérdekű documentum humanum.

Várkonyi Nándorban rnind a háromból van valami. Nem volt nemzeteket
vagy hadseregeket irányító nagyember. de - az idő perspektívájában és mű

vének tanulságaként - most már' elmondhatjuk. hogy nemcsak szülővárosának,

Pécsnek és a Dunántúlnak kulturális életében vált szellemi főkusszá fél évszá
zadon át, hanem volt idő, amikor tevékenysége, irodalmi szervező ereje szinte az
egész országra kisugárzott. Ugyanakkor saját életútjával kapcsolafban fölmér
hetetlenül gazdag dokumentumanyagót nyújt koráról, kortársairól. főként az
egykorú irodalmi életről, nemegyszer rejtett rugók közé bevilágítva, S ha
csupán azt mérlegeljük emlékirataiban, amit önmagáról sorsáról és belső

világáról - ír: az is egy kivételes nagy elme, roppant v tágassagú belső világ
hallatlanul érdekes jegyzőkönyve. Ha tudósok írhatnak "- joggal - önéletrajzot
kísérletezéseik és fölfedezéseik történetéről : azt mondhatni, hogy Várkonyi
Nándor szenvedélyes kísérletezéseinek és kutatásainak legfőbb alanya és tárgya:
önmaga. ,.Ez az írás nem csupán emlékezés, hanem önvtzsaálat és számadás is"
- írja könyvéről. "Az önéletrajz velejében önmagyarázat." Nehéz lenne eldön
tení.. mi az érdekesebb a Pergő években: az-e, amit a maga végtelen horizontú
belső világáról. gondolatkincséről. a világhoz és emberekhez való viszonyulásáról
tár fel ön kritlkus, szinte önkínzó őszinteséggel: vagy az-e, amit a külső világ
vele kapcsolatos történéseiről és embereiről mond el, hol érzékeriv belső hallás
sal, hol éles megfigyelő képességgel, hol meg zseniálls intuiclóval. ráérzéssel,

Természetes, hogy a két térnakör szoros korrelációban van egymással. de a
Pergő évek messze meghaladja a szokványos életrajzok epikus kereteit. Gerinc
vonalán nagyjából a szerző életpályájának sronológíaí sorrendje vonul ugyan
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