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AZ EMBERI SZEM~Ly TISZTELETE
AZ Új EGYHÁZI HÁZASSÁGJOGBAN

Ha az egyház hű akar lenni alapítója, Krisztus példájához, nem tekinthet céljának mást, mint
amiben Jézus a saját küldetését megjelölte: "Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem hogy ő szolgáljon" (Mk 10, 45).

Mióta az emberiség racionális jogi normák szerint igyekszik rendezni társadalmi életét, a jogi
gondolkodók egyre tisztábban fogalmazzák meg azt a felismerést, hogy az egész jog az emberre
itányul: "Hominum causa omne ius constitutum est" (Dig. I, 5, 2).

Amikor a katolikus egyház önmagát jogi jellegű normákkal szervezett közösségnek ismeri fel,
és mint ilyet igyekszik továbbépíteni, felhasználva az emberiség jogi kultúrájának értékeit is, el
kerülhetetlenül szembe kell néznie a misztérium problémájával. Meg lehet-e szervezni intézmé
nyesen azt a titokzatos, kegyelmi valóságot, ami lényegében az egyház? Milyen szerepe van a
jognak Isten üdvözítő tervében? Ezekre az ősi kérdésekre VI. Pál pápa gyakran vissza-visszatért
tanításában, s mindig azt hangsúlyozta, hogy az emberi személy az a pont, amelyben üdvrend e's
jogrend összetalálkozik, mert a személlyel együtt és az emberi személy érdekében az üdvökonó
mia magában foglalja a jogok birtoklását és gyakorlását is. Ez a szempont követelményként fo
galmazódik meg az 1967-es püspöki szinódus irányelveiben, melyek az Egyházi Törvénykönyv
reformjának vezérfonalául szolgálnak. A 6. irányelv (De tutela iurium personarum) célul tűzi ki a
keresztények alapvető jogainak tisztázását és érvényesítését az egyházon belül.

A kánonjogi irodalomban különleges érdeklődés tapasztalható ez iránt a perszonális szemlélet
iránt. Főként a világi hivőket az egyházban megillető jogokat próbálják elméletileg kidolgozni,
vagy akár jegyzékbe foglalni. Arra is történtek szerenesés kísérletek, hogy az egész kánonjogot a
kegyelmi rendbe fölemelt emberi személy valóságából kiindulva alapozzák meg.

Ebben az összefüggésben szinte magától értetődőnektűnik, hogy az új hatályos kánonjogban,
de a készülő új Codex terveiben és a kánonjogtudományban is leginkább éppen azon a területen
észlelhető az emberi személy fokozott figyelembe vétele, ahol a perszonális és az intézményes ele
mek a leggazdagabb, legsokrétűbb kapcsolatban állnak egymással: a házasságjog területén.
Pusztán e jogfejlődési folyamat jellegének érzékeltetését és nem az egész új házassági és perjogi
normarendszer átfogó bemutatását szolgálják az itt következő példák.

A házassági beleegyezés (consensus) újértelmezése. A római jogból örökölt, de keresztény szemlé
letben továbbfejlesztett alapelv értelmében "a házasság létoka ... az arra képes feleknek törvény
szabta formában kinyilvánított beleegyezése (consensus), vagyis kölcsönös akarata". Ennek az
akaratnak kinyilvánítását, vagyis a házasságkötés aktusát hagyományosan szerződésnek szokás
nevezni. Kellő magyarázattal és a házassági szerződés sajátos jellegének hangsúlyozása mellett
- esetleg a házasság intézmény voltának több figyelmet szentelve - általában ma is fenntartják
ezt li sémát, hiszen az egész egyházi házasságjog szerkezete a szerződés modelljét követi. így a
forma, ajogképesség (házassági akadályok hiánya), a szerződő akarat és ennek fogyatékosságai,
az akaratnyilvánítás és a tényleges szándék eltérése, valamint a házasságkötésből (matrimonium
in fieri) adódó és az egész házasság tartamára (matrimonium in facto esse) szóló jogok és köteles
ségek nehezen lennések helyettesíthetők más fogalmakkal. Különösen akkor ötlik szemünkbe
ennek a belső, személyes, akarati beleegyezésnek - amelynek a szerződéskötés csak megközelítő

leírása - a jelentősége, ha más elméletekkel hasonlítjük össze, melyek alapján egyes népeknél a
házasság létrejöttét a menyasszony akaratától független esemény (pl. a férj vagy a szülők akara
ta) döntötte el.

A II. vatikáni zsinat szövegei mégis kerülik a szerződés kifejezés alkalmazását a házasságra.
Ehelyett "bensőséges házastársi élet- és szeretetközösségről" beszélnek, melyet a "házassági szö
vetségkötés" mint "személyes és visszavonhatatlan beleegyezés" hoz létre (GS 48; vö. uo. 50-52).
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A szövetség motívumának hangsúlyozása a házasság szentségi jellegét állítja előtérbe: Isten és a
választott nép, Krisztus és az egyház szövetségének misztériuma a keresztény házasság. Mivel
pedig a Zsinat gyönyörű fejezeteket szentel a hitvesi szerelem értékelésének (GS 49.,51. stb.), so
kakban fölmerült a gondolat: nem lehetne-e jogi elismerést adni ennek a szerelemnek? Minden
esetre azt a jogi elismerést már VI. Pál pápa 1976. február 9-én a Rota Romana tagjaihoz inté
zett beszédében kizárta, amely annak elfogadását jelentené, hogy a házassági beleegyezés - mint
újabb romanisták szerint a római jogban ., nem egyszeri tett, hanem egész életen át tartó folya
mat, s így a folyamatos egyetértésnek értelmezett consensus azonos a házastársi szerelemmel. Ez
az elmélet tehát a kánonjogban nem alkalmazható, s ezért nem lehetséges az sem, hogya szere
lem megszüntével megszűnjék a házasságot létrehozó beleegyezés és így maga a házasság is.
Mindez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szerelemnek, ennek az emberi személy szem
pontjából olyan fontos ténynek, semmi jogi jelentőséget sem lehet tulajdonítani. Az azonban
kétségtelen, hogy ez a jogi jelentőség nem közvetlen, hanem a kölcsönös házassági beleegyezés
egyszeri akarati tettében konkretizálódik. Vagyis az igazi "emberi", "teljes", "hűséges", "kizáró
lagos", és "termékeny" szerelem (Humanae vitae 9) eredménye az a tökéletes házassági akarat,
amely a jogilag érvényes házasságkötés feltétele. A szerzők többsége azonban nem mulasztja el
hangsúlyozni, hogy ebben az összefüggésben a szerelem nem feltétlenül jelent nagy érzelmet, in
kább hitvesi szeretetnek fordíthatnánk.

Mindezek miatt érthető, hogy az új Codex tervezetéből is hiányzik a "szerelem" kifejezés, ám a
Schemában mégis a házasság perszonálisabb, szellemibb és átfogóbb felfogása tükröződik. Így a
Schema de sacramentis 243. kánonjának l. §-a kijelenti, hogy a házasság "az egész elet bensősé

ges közössége". Eszerint a "házassági szerződésben"a felek a teljes élet közösségéhez való jogot
adják meg egymásnak.

A házasság beteljesülése (consununatio). "A házasság lényegéhez - mint Bánk J6zsefírja - nem
tartozik ugyan hozzá a testi egyesülés, vagyis annak tényleges végrehajtása, hanem csak az erre
való képesség, mégis a házasság teljes felbonthatatlansága csak akkor következik be, amikor a
testi közösülés révén a két házastárs csakugyan egy testté lett." A kánonjogászok újabb javasla
tai, kutatásai ezzel kapcsolatban főként a következő kérdésekre irányulnak: l. nem borrthatná
fel az egyház (esetleg a pápa .Krisatus-helytartói'' hatalmánál fogva) a keresztények közt létre
jött, érvényes és bevégzett házasságot is; 2. a házasság bevégzése, beteljesülése nem jelent-e sok
kal többet a puszta testi kapcsolat létrejötténél ; 3. nem alaptalan-e a felbonthatatlanságot gya
korlatilag a testi kapcsolattól függővé tenni, mikor pedig a házasságot a kellő formában kinyil
vánított akarat (consensus) hozza létre; végül 4. nem adhatnának esetleg felmentést a püspökök
is a bevégzetlen házasság alól. Mindez azonban nem ment át a hatályos jogba és - úgy tűnik - az
új tervezetekben sem szerepelnek ilyen újítások. Mégis általánosan elfogadott az a nézet, hogya
házasságot beteljesítő aktusnak nem csupán fizikai erőszaktól mentes emberi tettnek (actus hu
manus) kell lennie, hanem a házastársi lekület - vagy ahogyan a Zsinat tanítja, szerelern (GS 49)
- kifejezésének is. Ezt a gondolatot állítja középpontba II. János Pál pápa, aki hangsúlyozza,
hogy a férfi és a nő házastársi kapcsolatát a Biblia "a személyek sajátos dimenziójába emeli és
építi be".

Ugyancsak az emberi személy tiszteletének megnyilvánulásaként fogható fel a Hittani Kong
regáció 1977. május 13-i dekrétuma, mely a házasságot beteljesítő aktus tekintetében a férfit és a
nőt egyenlőnek tekinti, mert leszögezi, hogy csak a szó szoros értelmében vett impotencia (impo
tentia coeundi) teszi lllhetetlenné a házasság bevégzését, viszont a terméketlenség a férfi részéről

sem minősül impotenciának ("impotentia" generandi), s így nem akadálya a házasság létrejötté
nek és beteljesülésének.

Képtelenség a házasság terheinek vállalására. Az egyházi jog fejlődésénekútját kitűnően szemlél
teti egy másik példa: egy új házassági akadály kialakulásának lehetünk tanúi az utóbbi években.
A házassági akadály kifejezést itt tágabb értelemben vesszük, hiszen a fejlődés színtere a birói
gyakorlat. A Rota Romana döntései között a Zsinat utáni időktől fogva találunk olyanokat,
amelyek a házasság érvénytelenségét a házasság terheinek vállalására való képtelenség eimén
mondják ki. Korábban az ilyen helyzeteket egyszeruen a házassági beleegyezésre való képtelen-
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ség oldaláról közelítették meg, és úgy tették fel a kérdést, hogy ítélőképesség hiánya eimén (de
fectus discretionis iudicii) érvénytelennek nyilváníthatók-e az ilyen házasságok. Olyan esetekről

van szó, amikor a szoros értelemben vett testi kapcsolatra nem képtelenek a felek, ám ennek em
beri módon való megélése és a házastársi életközösség kialakulása valamilyen súlyos pszichikai
vagy pszichoszexuális rendellenesség miatt lehetetlen közöttük, s ugyanakkor mégsem lehet azt
mondani, hogy a házassági beleegyezés egyszerüen azért érvénytelen, mert valamelyik fél nem
beszámítható. Ilyenkor tehát - ismét csak a szerződés modellje szerint fogalmazva - nem közvet
lenül a szerződést kötők akaratában van a hiba, hanem a szerződés tárgya hiányzik. A házasság
kötéskor az életközösségről egyeznek meg a jegyesek (ius ad vitae communionem). Aki erre az
említett súlyos objektív okoknál fogva képtelen, annak házasságát ez újabb rotai praxisban álta
lában érvénytelennek mondják ki.

Ennek a bírósági gyakorlatnak az eredményeként az új Codex tervezetében a házasságról szó
ló Schemába belekerült a következő kánon: "Képtelenek házasságot kötni azok, akik súlyos
pszichikai rendellenesség folytán nem tudják a házasság lényeges kötelezettségeit magukra vál
lalni". Mivel ez a kánon a házassági beleegyezésről (consensus) szóló fejezetben szerepel, arra
következtethetünk, hogy a készülő törvény szellemében ezt a fajta képtelenséget közvetve, vagyis
a házassági beleegyezésre gyakorolt hatásában kell szemlélni. Ezen a ponton tehát, úgy tűnik, az
orvostudomány és a pszichológia eredményei ötvöződve a keresztény hit igazságaival, értékesen
járultak hozzá a kánoni jog fejlődéséhez.

A megtévesztés mint érvénytelenítő tényező. A házassági akarat hiányosságai között a Codex em
líti a tévedést, mely ha magára a házastárs személyére vagy a személyre "visszaháramló" tulaj
donságára vonatkozik, érvénytelenné teszi a házasságot (c. 1083). Egyéb tévedés azonban még
akkor sem befolyásolja a házasság fennállását, ha rosszindulatú megtévesztés következménye.
Előfordul azonban, hogy ilyen megtévesztésből kétségbeejtő emberi szituációk adódnak, melyek
gyakorlatilag lehetetlenné teszik a házastársi együttélést. Noha a házasságot érvénytelenítő téve
dések körét - híven a sok évszázados hagyományhoz (vő. Decr. Orat. C. 29 q. l) - az új törvény
hozás sem szándékozik lényegesen kiterjeszteni a tévedés tárgyának szempontjából, mégis a téve
dés forrását is figyelembe kívánja venni. Ez újdonság a kánoni jogban.

Az új Codex tervezetében az áll, hogy a házassági beleegyezés elérésére irányuló megtévesztés
hatására kötött házasság érvénytelen, ha ez a megtévesztés a másik félnek olyan tulajdonságával
kapcsolatos, mely alkalmas a házastársi életközösség súlyos megzavarására. Megjegyzendő,

hogy itt a "személyre vísszaháramló" tulajdonságban való tévedéstől különböző esetről van szó.
Ha a megtévesztéssel rászedett fél a házasságkötés után olyan súlyos tényekre kell, hogy ráébred
jen, mint például egyeltitkolt komoly, fertöző betegség, vagy a menyasszony harmadik személy
től való terhessége, akkor az új törvény szerint - függetlenül attól, hogy azok a tények a személy
azonosságot egyáltalán nem érintik - lehetséges lesz a házasság érvénytelenségének kimondása
error dolose causatus eimen. Ezzel- ha a törvény érvénybe lép - a kánonjogászok régi vágya, tö
rekvése valósul meg. Egyben ez nyilvánvaló jele lenne a Zsinat szelleméhez igazodásnak. hiszen
semmi sem mond jobban ellent két személy egész életre szóló, kölcsönös szeretetből fakadó köte
lezettségvállalásának, mint az a csalás, amely valamelyik félnek az egész életközösség szempont
jából meghatározó jelentőségű tulajdonságára vonatkozik.

A vegyesházasságok új szabályozása. A kánoni jog a valláskülönbséget kétféle esetben tekinti há
zassági akadálynak: l. ha katolikus fél kíván házasságot kötni megkeresztelt nem katolikussal,
ez a mixta religio akadálya (c. 1060); 2. ha katolikus fél nem kereszténnyel köt házasságot, ez a
disparitas cultus néven ismert érvénytelenítő akadály (c. 1070). Itt most elsősorban a tulajdon
képpeni vegyes házasságokra térünk ki, vagyis azokra, amelyek katolikus és nem katolikus, de
keresztény felek közt jönnek létre, ám a felmentés feltételei tekintetében a valláskülönbséggel
(disparitas cultus) kötött házasságok is hasonló elbírálás alá esnek. Egyébként az új törvényho
zás néha mindkettőre egyaránt alkalmazza a matrimonium mixtum és a mixtae nuptiae kifejezése
ket.

A Codex ide vonatkozó kánonjait (c. 1060-1064) a Zsinat után először a Hittani Kongregáció
1966. március 18-i instrukciója (Matrimonii sacramentum), majd pedig a ma is érvényben levő
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Matrimonia mixta kezdetű pápai motu proprio (1970. március 31.) módosította, fejlesztette to
vább. Ehhez a Magyar Püspöki Kar 1971. június l6-án kiegészítő rendelkezést adott ki. Az új
jogszabály kitart amellett, hogy a vegyes vallás (mixta religio) tiltó házassági akadály, hiszen az
ilyen házasságok a házastársak számára nem kis nehézséggel járhatnak és "a keresztények hely
reáIlítandó egységének nem válnak javára, néhány esetet leszámítva". B<ttaz a tény, hogy a tiltó
akadály fennáll ma is, és bekerült - noha nem tiltó házassági akadálynéven - az új Codex terve
zetébe is, azt bizonyítja, hogy az egyház nem kivánja serkenteni, buzdítani a katolikusokat a ve
gyes házasságra, sőt az ilyen házasság megengedettségét felmentéshez köti, mégis a motu proprio
szövege nem zárja ki, hogy a vegyes házasságok néha az ökumenizmus szempontjából pozitív ér
tékkel rendelkezzenek. Eszerint egyfelől az ilyen házasságok számának növelése önmagában
egyáltalán nem szolgálja a keresztény egység ügyét, másfelől, ha ilyen házasság létrejön, értelmes
- bár nem könnyű - feladat lehet a családon belül a hivő, elkötelezett és egyben ökumenikus szel
lem kialakítása.

Az emberi személy szempontja a Matrimonia mixta kezdetű motu proprióban többször is elő

fordul, szinte átjárja az egész dokumentumot. Előszörmint a vegyes vallás házassági akadályjel
legének megalapozása szerepel: "Az egyház - olvassuk a bevezetőben - küldetése tudatában nem
ajánlja a vegyesházasságok kötését, mert minden igyekezetével azon van, hogy a katolikusok a
házassági kötelékben teljes lelki egységben és tökéletes életközösségben élhessenek". Talán a leg
fontosabb részletprobléma, ahol kőzponti jelentőségetkap a személy tiszteletben tartása, a ve
gyes házasságból született gyermekek keresztelésének és nevelésének kérdése. A Codex szerint
mindkét félnek nyilatkozatot kellett adnia, hogy a házasságból születendő összes gyermekek ka
tolikus keresztségben és nevelésben fognak részesülni (c. 1061 § 1,2). A házassági akadály alóli
felmentést ettől a nyilatkozattól tették függővé. Az 1966-os Matrimonii sacramentum kezdetü
instrukció még fenntartja ezt a követelményt, igaz, már negatív formában fogalmazva. Eszerint a
nem katolikus félnek azt kellett megigérnie, hogy nem fogja akadályozni a gyermekek katolikus
keresztségét és neveltetését. A Matrimonia mixta azután jelentősen továbblép, amikor kijelenti:
"A házassági akadályok alóli felmentésnek a helyi ordináriustól való elnyerése végett a katolikus
fél jelentse ki, kész arra, hogyelkerülje a hite elvesztésének veszélyét; ezen felül még súlyos köte
lezettséggel tegyen őszinte ígéretet arra, hogy képessége szerint minden tőle telhetőt megtesz
azért, hogy összes gyermekeit a katolikus egyházban keresztelteti meg és neveli fel" (nr. 4).
A nem katolikus félnek viszont nem kell többé olyan nyilatkozatot sem adnia, amelyben kötelez
né magát, hogy ennek az ígéretnek a megvalósításában leendő házastársát nem akadályozza, ha
nem csupán tudomása legyen erről a vállalásról (nr. 5). Ezt erősíti meg a magyar Püspöki Kar
végrehajtási utasítása is (nr. II). Ugyanakkor - a motu proprio szerint - a katolikus partner sem
feltétel nélkül kötelezi magát erre a feladatra, hanem képességei és lehetőségei szerint. Az ok vi
lágos: nemcsak saját lelkiismeretét kell követnie, hanem tiszteletben kell tartania nem katolikus
házastársáét is, továbbá kerülnie kell .rnindazt, ami a gyermekek nevelésével kapcsolatban eset
leg a házastársak elválásához vezethetne". Hogy ez az új jogi szabályozás a gyakorlatban milyen
hatásokkal járt, az ma teljes egészében még statisztikai szinten sem mérhető fel, nemhogy az em
beri kapcsolatok mélyebb dimenziójában.

Sorolhatnánk még azokat a példákat, melyek a házasságjogban az emberi személy növekvő

tiszteletét bizonyítják, annyi azonban a mondottakból is megállapítható, hogya legújabb kánon
jogban észlelhetőa személyes, morális felelősségés lehetőségek minél hüségesebb feltárásának és
figyelembe vételének tendenciája, s így a jogi kifejezésmódnak a keresztény erkölcsi szemlélethez
való közelítése.
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