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A számomra megjelölt téma az a kérdés volt, hogyan tükröződika
teológiai emberkép a mai egyházjogban. Azt hiszem azonban, en
nek a kérdésnek a megválaszolásához egy általánosabban fogalma
zott problémát kell tisztáznunk, nevezetesen azt, hogy egyáltalán
milyen emberkép tükröződik az egyházi jogban. Ugyanis a jog,
benne az egyházjog is, nem csupán a teológia közvetítésével nyer
képet az emberről, hanem sokféle csatornán keresztül. Ezen az em
berképen, amiről most szó van, korunk sokféle létező emberképét
kell érteni. Ennek is számos eleme van. Közűlük némelyik antik
örökséget képvisel. Azután egyenesen a kinyilatkoztatás forrásai
ból, a Bibliából örökölt emberképi vonások is ott vannak az egy
házjog emberképének a komponensei között. De ott vannak a kö
zépkori skolasztikus vagy az újkori vonások is. Ismét más összete
vők századunk antropológiájának, sajátosan a kortárs pszichológiai
szemléletnek vagy szemléleteknek a nyomait is hordozzák.

De megvan a jognak ezeken kívül még a maga saját tapasztalása
is az emberről. Többek között olyan helyzetekből táplálkozik ez,
amikor igenis a bírónak kell megítélnie az emberi cselekvést. És
ezek a közvetlen tapasztalatok az emberiség hajnalától kezdve ra
kódnak bizonyos tipikus társadalmi helyzetekben, így abban a szi
tuációban, amikor a közösség fennmaradása, működése érdekében
meg kell teremteni egyfajta rendezett közösségi cselekvést. Ezt meg
is kell védeni sokszor. Ebben is felhalmozódnak tapasztalatok az
emberről, és ezek a saját csatornájú tapasztalatok is föl-fölbukkan
nak még az egyházjognak az emberképében is.

Számos módon tetten érhetjük mai hatályos kánoni jogunkban az
emberkép vonásait. Előfordulnak bizonyos jellemző kifejezések, ezeknek
a használata, a jelentése terminológiai vizsgálattal ragadható meg.
Máskor fogalmakat, sőt jogintézményeket, konkrét jogszabályokat kell
tartalmilag vizsgálnunk a mögöttük álló emberkép szempontjából.

Az alábbiakban - a legnagyobb rövidségre törekedve, bizo
nyos témákra szorítkozva (elhagyva például az emberi méltóság
vagy az akarat kérdésének elemzését) - a latin egyház Törvény
könyvét vizsgáljuk át: annak sokrétű, teológiai, filozófiai, pszicho
lógiai elemekben gazdag és nem egységes emberképét.
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II. A test-lélek kettősség

Dichotomikus
emberkép

Vö. például nr. 362·368.

Uo. nr. 366

1752. kán.

Például 87. kán. 1, §;
vö. például 145. kán.
1. §, 301. kán. 2. §,

327. kán.

1917-es CIC 727. kán.
1. §: "Studiosa voluntas

emendi vel vendendi
pro pretio temporali rem
intrinsece spiritualem. .."

114. kán. 2. §, 179. kán.
4. §, 241. kán. 1. §,

683. kán. 1. §,
1312. kán. 2. §,

115. kán. 3. §.

Az első alapvető megállapításunk az, hogy a test és a lélek kettős

sége különféle hangsúlyokkal fellelhető az Egyházi Tdrvénykönyv
ben, mint az egyik olyan alapvető kategória, amely szerint a tör
vényhozó az embert szemléli.

Ez a kettősség, ez a dichotómia nem merev elszakítás formájá
ban jelentkezik. Az egész keresztény hagyomány szerint alkalmas
ez a kép az emberről való keresztény teológiai beszédre. Ez azon
ban nem azt jelenti, hogy abszolút, hogy a keresztény teológia
mint olyan teljes kizárólagossággal azonosulna a csakis ezt a két
elemet tartalmazó test-lélek megkülönböztetéssel, mégis, a katoli- J

kus egyház legújabb Katekizmusában is megtalálhatók ezek a fo
galmak tehát az egyház mind a mai napig úgy tartja, hogy ezek
nek az alkalmazásával lehet a legjobban bizonyos lényeges igaz
ságokat továbbadni a keresztény üzenetből. ha jól értjük ezeket a
szavakat. És beszél az egyház, beszél a teológia a test feltámadá
sáról éppúgy, mint a lélek üdvösségéről. Nem elszakítva termé
szetesen egymástól a kettőt. "Az egyház azt tanítja, hogy minden
szellemi lelket Isten közvetlenül teremt. .., és hogy az halhatatlan;
nem szűnik meg létezni a halál pillanatában, amikor elválik a test
től; újra egyesülni fog a testtel a végső feltámadás pillanatában".

Az Egyházi Törvénykönyv utolsó kánonja pedig kimondja,
hogy az egyházban a legfőbb törvénynek a lelkek üdvösségének
kell lennie. Felbukkan tehát egy elem ebből a dichotómikus em
berképből. Ez a hagyományos szóhasználat föltételezi persze a
test és lélek kettősségét, a kettő bizonyos mértékű elválasztható
ságát is a halálban, de a lélek továbbélését is. Hasonló a mögöttes
felfogás azokon a helyeken is, ahol a Kódex az emberek lelki javá
ról beszél vagy lelki célkitűzésekről, ami mondjuk egy egyházi
egyesületnek, társulásnak vagy éppen az egyházi hivatalok meg
alapításának a háttere. A régi egyházjogi szóhasználatban a "lel
ki" javak (bona spiritualia) az ideig való, vagyis az anyagi javak
(bona temporalia) ellentéteként szerepeltek. Maga a "lelki" kifejezés
ilyen összefüggésben nem csupán az emberi lélekre vonatkozót,
hanem egyfelől az anyaggal ellentétes, attól különböző, illetve
másfelől a természeteshez képest természetfeletti jelleget jelöli.
Ebben az értelemben gyakran felbukkan ez a szó asimóniáról,
vagyis a "lelki" javak anyagi ellenértékért való áruba bocsátásáról
szóló középkori egyházjogi szövegekben, sőt az 1917-es Egyházi
Tdrvénykönyvnek a simóniáról adott meghatározásában is. Ugyan
ilyen értelemben gyakran előfordul a hatályos Egyházi Törvény
könyvben is, többnyire továbbra is a temporalis, néhol viszont a
materialis ellentéteként. Az egyházi latinban másutt a "lelki" jelző

a jelzett dolog szimbolikus, misztikus jellegére utal. Szó esik pél
dául spirituális szentírásmagyarázatról. Ez utóbbi jelentésváltozat
azonban a mai egyházjogra nem jellemző.
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III. A test-lélek-szellem hármasság nyomai

1Tessz 5,23

Trichotomizmus

Nr. 367.

Vö. például 199. kán.
3.§, 212. kán. 2. §, 214.

kán., 235. kán., 244.
kán., 245. kán. 1. §,

246. kán. 1.,4. és 5. §,
252. kán. 1. §, 276.

kán. 2. § 2 és 4, stb.

Például 384. kán.:
"advitam spiritua/em et

intellectua/em"

A test, a lélek és a szellem hármassága a legrégibb keresztény kortól
szintén használatba került a hit igazságainak bemutatására. Keresz
tény alkalmazása már a Szent Pál-i levelekben fellelhető. Több szer
zö szerint Órigenész antropológiáját is ez a trichotomizmus jellem
zi, mégpedig olyan formában, mely nem vezethető le teljesen Pla
tónnak a lélekről vallott felfogásából. Hasonló jegyek találhatók
Nazianzoszi Szent Gergely szemléletében is. Olykor a dichotómiát
alkalmazó szerzők utalnak erre a hármas felosztásra mint másik
elfogadható elképzelésre. Érdekesen szemlélteti ezt a több lehető

séget is szem előtt tartó gondolkozást Nemesziosz műve Az ember
természetéről. Ugyanez a trichotómikus emberkép keresztény szem
pontból legitim szemléleti háttérként elfogadhatónak minősül a Ka
tolikus Egyház Katekizmusában is.

A "lelki életről" (vita spiritualis), lelki képzésről. lelkigyakorla
tokról több esetben beszél a Kódex, például a klerikusok képzése
kapcsán. Természetesen itt már egy fajta spirituális értelme kezd
előtérbe kerülni a szónak, ami megint a keresztény szóhasználat
hagyományából nyeri a megvilágítását. Ebben az összefüggésben
a "lelki" jelző az Istennel való kapcsolat világára utal. Ez utóbbi
szóhasználatban többnyire rejtve, néha azonban teljes nyíltsággal
tetten érhető az ókeresztény korban elterjedt hármas (test, lélek és
szellem megkülönböztetésén alapuló) vagy trichotomikus ember
kép. Ez bukkan fel azonban például akkor is, amikor a kánonjog
a lelki és a szellemi élet között tesz különbséget.

IV. Az emberi cselekvés képe az egyházjogban

Az értelem használata
és az ítélőképesség

Vö. 1061. kán. 1. §.

Egy másik, sokkal gyakorlatiasabb antropológikus tény, amiben az
emberképet tetten érhetjük, az emberi cselekvésről alkotott kép. A
jog emberképének mindig is ez a szíve, hiszen a jognak az emberi
cselekedeteket kell szabályoznia, minősítenie,megítélnie. Az embe
ri cselekvésről pedig az Egyházi Thrvénykönyvnek meglehetősen

összetett képe van. Ugyanakkor ez a kép nagyon is hagyományos,
ezt el kell ismernünk. Antik örökség hallatszik belőle, Aquinói Ta
más és a középkori skolasztika hallatszik belőle, itt-ott mintha a
16-17. században főként Spanyolországban virágzó második sko
lasztikának és az újskolasztikának a hangsúlyai is előbukkannának

benne. Az emberi cselekvőképességalapjának az Egyházi Thrvény
könyv, de úgy tűnik, a nyugati jogi kultúrának ennél sokkal széle
sebb körei is, mégiscsak két tényezőt tekintenek. Ezek az usus rati
onis és a discretio iudicii, vagyis az értelem használata és az ítélőké

pesség. Mögöttük ott húzódik a meggyőződés a szabad akaratról
és a tudatosságról. Ez teszi eszerint a cselekvést emberivé. Sőt az
új kánonjogban még jobban hangsúlyt kap ez a fajta szemlélet, hi-
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Az. emberi tett
minősítése

szen a Kódex emberi módon való cselekvésről beszél, például a há
zasság beteljesülésekor (elhálásakor). Kijelenti, hogy ennek a pusz
ta fizikai, materiális cselekvésen túl emberi módon kell történnie,

; azaz - amint a joggyakorlat tanúsítja - tudatosan és szabadon.
Hogy ebben az összefüggésben az "emberi mód" pontosan mit je
lent, arra több megnyilatkozásból következtethetünk. Még a Tör
vénykönyvet átdolgozó bizottság vitái során kitűnt: nem tekintik
ilyen emberi módon végzettnek azt a házastársi cselekedetet, ame
lyet a férj a feleség akarata ellenére hajt végre. Itt ugyanis hiányoz
na a nő szabad hozzájárulása, vagyis az ő részéről nem lehetne szó
igazi emberi cselekedetről.Ugyanakkor úgy tekintették, hogy ez az
emberi cselekedet megvalósul, ha a felek valamelyike az ösztönt
fokozó szerek hatása alatt áll. Ha azonban ezek a szerek az értelem
használatát is súlyosan csorbítják, ismét csak nem kerülhet sor em
beri cselekedetre. Klaus Lüdicke hivatkozik ezzel kapcsolatban a
Szentségi Kongregációnak a Német Püspöki Konferencia elnökéhez
intézett egyik levelére, amely szerint a pápa helyt adott a Kongre
gáció kívánságának, hogy a jövőben a házasság elhálása szempont
jából emberi módon végzettnek azt a cselekedetet tekintsék, amely
legalább virtuálisan (lehetőségként) szabad tett. Ugyanakkor a pá
pa fenntartja magának a jogot, hogy az egyes esetekre nézve ennél
precízebb ismérveket is meghatározzon. Más szerzők azonban eh
hez még hozzáfűzik, hogy ilyenkor annak tudata is szükséges,
hogy házastársi cselekedetről van szó. A virtuálisan szabad tettet
többen ezért úgy értelmezik, hogy abban a másik fél házastársi
mivoltának valamilyen mértékű tudata is benne rejlik.

Ezt az emberi tettet tehát az értelem használata és az ítélőké

pesség szempontjából minősítik, De az értelem használatának, az
usus rationis-nak a fogalma széles körben előbukkan az Egyházi
Törvénykönyvben.

Kezdjük mindjárt annál a pontnál, hogy mikortól kezdve te
kinti értelmét használónak az egyházjog az emberi személyt. A
hetedik életév betöltésétől. Ez a megállapítás bizonyos nagyvona
lúságot tükröz: itt ugyanis jogvélelemrőlvan szó. Mindenki tudja,
a törvényhozó is tudja, hogy fejlődik az ember minden képessé
ge, mégis meghúz egy határt, mert társadalmilag csak úgy tudjuk
kezelni ezt az emberi folyamatot, hogy egy időpont után az érte
lem használatát feltételezzük, ez előtt a meghatározott életkor
előtt viszont feltételezzük az ellenkezőjét. Tehát a hétéves kor az,
ami a 97. kánon 2. §-a szerint a határt jelenti. Ez alatt a gyermek
olyannak számít, mint aki nem felel magáért. Utána pedig feltéte
lezzük róla, hogy "esze használatával rendelkezik". A 99. kánon
ehhez hozzátesz egy finomítást. Ezt úgy értékelhetjük, mint a
"fejlődés" jelét, Az egyházjogban régen is felmerült természetesen
a probléma, mint ősidők óta minden jogrendszerben, hogy mí
ként kell megítélni az elmebetegeket; hogy az ő cselekvőképessé

güket, éppen az ő érdekükben, hogyan kezeljük. Erre az általános
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Akényszer és a
félelem szerepe

Vö. 125. kán.

Vö. 126. kán.

elv, ugyancsak régi idők óta, az volt, hogy a gyermekekkel, az
"eszük használatára" el nem jutottakkal azonos elbírálás alá es
nek. Igen ám, de a lucidum interoallumok problémájával így, ilyen
megfogalmazásban küszködött az egyházi jogtudomány és jog
gyakorlat hosszú időn keresztül. Ebben történt az a fejlődés, ami
figyelmet érdemel. A 99. kánon - forrásánál, az 1917-es CIC 88.
kán. 3. §-ánál sokkal határozottabban - kimondja, hogy akik ál
lapotszerűen nem rendelkeznek eszük használatával - nem pszi
chológiai fogalmakban beszél a törvényhozó! __, azok úgy minő

sülnek, mint akik egyáltalán nem tudják használni az eszüket, az
usus rationis-nak teljesen híjával vannak, tehát világos pillanataik
ban sem számítanak cselekvőképesnek. Az 1917-es Kódex megfo
galmazása még azt feltételezte, hogy az ilyen személyek cselekvő

képtelenek, de lehetövé tette, hogy egyes cselekedeteiknek jogi
hatást tulajdonítsanak, ha sikerült bizonyítani, hogy azokra "vilá
gos pillanatban" került sor. A hatályos Kádexben már megdönthe
tetlen jogvélelemmel állunk szemben. Vagyis - tekintettel az
ilyen betegségek jellegére - az esze használatával állapotszerűen

nem rendelkező ember mindig cselekvőképtelennekszámít. A ká
nonjogi irodalom szerint ez a viszonylag újonnan kikristályoso
dott elv valamiképpen századunk emberképének, emberről alko
tott pszichológiai, pszichiátriai stb. képének hatása a törvényhozó
munkájára.

Továbblépve, még mindig az értelem használata és az ítélőké

pesség vonalán, el kell mondanunk, hogy a cselekvőképességnek

meg az ember akarati tevékenységének a hiányosságai között ősi

dők óta ismeri a jog, nemcsak a kánonjog, a kényszer és a félelem
szerepét, tehát hogy ez csökkenti az embemek a cselekvési sza
badságát. Különbséget tesz az ellenállhatatlan, tehát - úgymond
- az akarat múködését kikapcsoló és az egyéb külső kényszer
között. Nem minősíti viszont a nem külsőnek nevezett kényszert.
Úgy tűnik, hogy ezt - még mindig nagyon leegyszerűsítve a
dolgot - belefoglalja az értelme használatával vagy az ítélőké

pességével szabadon nem rendelkező embernek a fogalmába. Itt
ugyanis olyan személyről van szó, aki nem külső kényszer hatá
sára kiváltott félelemből, hanem valamiféle belső nyomástól hajt
va cselekszik kevésbé szabadon.

A tévedés és a tudatlanság ugyancsak itt szerepel mint a jog
ügyleti akarat hiányossága. Azt mondja róla az egyházjog, hogy
az értelmi feltételek hiánya révén közvetlenül az akaratot érintik
ezek a külsö behatások.

Mindezek a tények, ilyen sematikusan, ahogyan elmondtuk,
hatással vannak arra, hogy mennyire tekintjük az embert jogilag
a cselekedetéért felelősnek, milyen következményeket tulajdoní
tunk a cselekedetnek. A büntetőjogban különösen világosan kiraj
zolódik ez a beszámíthatóság témakörében.
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VÖ. 1323. kán. 6.

Vö. 1323. kán. 3-4;
1324. kán. 1. § 1-3,5.

Az egyházi büntetőjog is, ismeri természetesen az enyhítő és a
mentő körülményeket, közöttük is kiemelkedő helyen - megint
idézzük ezt az állandóan előkerülő sémát, fogalmat - az értelem
használatának a hiányát. Ez természetesen mentesít a büntetőjogi

felelősség alól. És ezután beszél az Egyházi Törvénykönyv arról,
hogy - megint csak a félelem és más hatások miatt - a csök
kentett szabadság, a csorbult ítélőképesség, vagyis a szabad aka
rat használatának hiánya vagy csorbulása enyhítő vagy mentő

körülmény lehet.

V. A házasságjog emberképe

Századunk
emberképének hatásai

Vö. 1096. kán., 1097.
kán., 1103. kán.

Vö. 1057. kán. 2.§.

1917-es CIC 1081. kán.
2.§.

Az ítélőképesség

Egy további témakör, ahol tetten érhetjük az emberképet a kánon
jogban, a házasságjog területe. Itt is persze az első kérdés a házas
ságkötés. Ezen a ponton vissza kell térnünk az emberi cselekedet
elemzéséhez. Azt találjuk, hogy az általános séma, ami az emberi
cselekedetnek és jelesül is a jogügyletnek vagy a jogcselekménynek
a dinamikáját írja le, itt is megjelenik, tehát itt is a tudatlanság, a
tévedés, a kényszer és a félelem hatásával foglalkozik a törvényho
zó. De ezeken kívül újabb szempontok is fellépnek, amelyek sehol
másutt a Törvénykönyvben nem találhatók meg. Ezek az újabb
szempontok, sokak szerint, szerintünk is, századunk emberképé
nek a hatásai - ha közvetetten is - az egyházi jogban. A házasság
érvénytelenségérőlszóló perek alkották azt a közeget, ahol éppen
a sok-sok szakértői vélemény, a sok-sok konkrét eset hatására fej
lődött, plasztikusabbá vált az a kép, amit az egyházjog az emberről

kialakít. Ebben az összefüggésben sajátosan antropológiai jelentő

ségű terület magának a házassági beleegyezésnek a témája. Ma az
Egyházi Törvénykönyv a házassági beleegyezés tárgyaként a két sze
mély kölcsönös önátadását nevezi meg, vagyis azt az akarati tettet
hívja házassági beleegyezésnek, mely révén a házasságkötő fél át
adja magát és elfogadja a másikat a házassági teljes életközösség
létesítése céljából. Régen más szavakat használt az egyházjog. Pél
dául arról beszélt, hogy a felek átadják a jogot a házastársi cselek
vésekhez vagy a jogot egymás testéhez stb. Sokkal külsődlegesebb,

az ember egész valóságát kevésbé érzékelő módon beszéltek erről

a témáról.
Jelentős kérdés még az 1095. kánon fejlődése. Itt a házassági

beleegyezésre való képtelenség eseteit próbálja felsorolni a tör
vényhozó. Három nagy esettípusról beszél. Az egyik - megint a
klasszikus elnevezés - az értelem kellő használatának a hiánya.
Azért észre kell vennünk ebben, hogy a Törvénykönyv itt nem se
matikusan azt mondja - mint mindenütt másutt -, hogy vagy
van usus rationis, vagy nincsen, hanem sufficiens usus-ról, elegen
dő használatról beszél és méltatja azt a körülményt, hogy a há
zasságkötéshez különleges, magasabb szintű tudatosság kell, mint
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bizonyos más, a hétköznapi életben előforduló apróbb cselekede
tekhez. Tehát valamiképpen érzékeli, hogy ez a beleegyezés igen
differenciált valóság. Fontosabb azonban ennél az 1095. kánon 2.
pontja, ahol az ítélőképességről van szó, Ezen a helyen a törvény
hozó kijelenti, hogy a házasság lényegi kötelezettségeinek vállalá
sa és átadása tekintetében a súlyos ítélőképesség-hiány elegendő

ahhoz, hogy valaki a házasságra képtelen legyen. Mit jelent ez?
Szinte nem is értjük meg ebből a címszerű megfogalmazásból.
Nagyon hagyományos fogalomról van még mindig szó, még a
discretio iudicii-ről, de mögötte ott van egy hosszú időszaknak, a
II. Vatikáni zsinatot követő évtizedeknek a bírósági gyakorlata.
Ezek alapján nyugodtan felsorolhatnánk egy hosszú listát azokról
a diagnózisokról, amelyeknek az esetében az egyházi bíró ezt a
címkét, ezt a kategóriát köteles alkalmazni, természetesen nem me
chanikusan, mindig a diagnózisnak az általános kategóriáján belül, a
konkrét személy konkrét állapotára vonatkozó adatokat értékelve.

Megjelenik itt például a pszichés érettség vagy éretlenség fo
galma a legkülönbözőbb orvosi és pszichiátriai megfontolások is,
továbbá hogy II. János Pál pápa e témáról mondott beszédeiben
egyrészt hangsúlyozza, hogy az a pszichés érettség, mely az em
beri fejlődés végeredménye, nem tévesztendő össze a kánoni
érettséggel, mely a házasság érvényességéhez szükséges minimu
mot jelenti. Másrészt ezzel a témakörrel kapcsolatban ismételten a
pszichológia, a pszichiátria és a kánonjog közötti dialógusról be
szél. Kijelenti, hogy a pszichológia és a pszichiátria eredményei
lehetövé teszik a házasságra szóló hivatásra adott emberi válasz
pontosabb és differenciáltabb értékelését, mint amilyen pusztán a
filozófia és a teológia segítségével lehetséges volna. Ugyanakkor
a Szentatya leszögezi, hogy "az az antropológiai szemlélet, mely
a pszichológiai tudományok terén számos modem irányzat alap
ját képezi, a maga egészében határozottan összeférhetetlen a ke
resztény antropológia lényeges elemeivel, mert zárt az olyan érté
kek és jelentések irányában, melyek meghaladják az immanens
adottságokat, és lehetővé teszik az ember számára, hogy Isten és
az embertárs szeretete felé mint végső hivatása felé irányuljon".

Mindehhez hozzá kell fűznünk azt, amit Juan José Garda Faíl
de, a spanyol rota dékánja írt az egyházi törvényszéki pszichiát
riáról és pszichológiáról kiadott monográfiájában. Ebben megálla
pítja, hogy ezen a területen a fejlődés - a mai pszichológia ered
ményeinek a beintegrálása a házassági ítélőképesség fogalmába
- a következőkben érhető tetten: 1. az érzelmi éretlenség és a tu
datalatti fogalma; 2. a lucidum intervallumok új minősítése: 3. az a
felismerés, hogy a pszichológia és a pszichiátria eredményei való
ban tudományos eredmények, tehát a bírónak az objektívalapo
kon nyugvó erkölcsi bizonyossága kialakításához ezeket figye
lembe kell vennie. Ezért az az általános felszólítás, hogy vegye
igénybe a bíró ilyen esetekben ezen a területen járatos szakern-
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bereknek, szakértőnek a véleményét, komoly előrelépés a törvény
szövegén túlmutatóan is.

Az 1095. kánon 3. pontja szintén ennek a témakörnek az érzé
kenyebb kezelését tanúsítja. Benne arról van szó, hogy érvényte
len a házasságkötés, ha a házasság lényegi kötelezettségeinek a
vállalására való pszichés okokból fakadó képtelenség áll fenn. A
pszichés okokat nagyon sokféleképpen érti a bírói praxis, viszont
az Apostoli Szentszék gyakorlatából most már, néhány évtized
után, kielemezhetők bizonyos tendenciák. Megint csak azt kell
mondanunk, hogy egyrészt a házasság teológiai fogalmából, más
részt abból, hogy pszichésen lehet valaki erre képtelen, mindeb
ből differenciáltabb kép adódott. Jelenleg ezt a képet és ezeket a
felismeréseket az egyházi bíróságok előtt világszerte folyó házas
sági perek abszolút többségében felhasználják. Tehát vulgárisan
szólva, ezek a percímek divatos percímek lettek az egyházi bíró
ságok előtt. Nyilván nem azért, mert a bizonytalan fogalmak kö
zött a zavarosban lehetne halászni, hanem sokkal inkább azért,
mert áttört egy olyan felismerés az emberről, egy olyan kép az
emberről, amire a valóságban ráismerünk, ami alapján a bíró fel
ismeri, hogy itt csakugyan ez a probléma. Tehát minden arra utal,
hogy ez valódi fejlődés az egyházjog világán belül.

V. A "pszichológia" és a "pszichikai" kifejezések az Egyházi Törvény
könyv szóhasználatában

689. kán. 2. §,
241. kán. 1. §, 1029.

kán., 1041. kán. 1,
1044. kán. 2. § 2, 1051.

kán. 1. 1095. kán. 3.

Szólhatnánk még arról, hogy a pszichikai szónak vagy a pszicho
lógiának mint kifejezésnek az előfordulasai mire vallanak az egy
házi jogban, erről azonban nem sokat tudunk mondani, mert ezek
a szavak összesen is tíznél kevesebb helyen és jelzői pozícióban
fordulnak csak elő a latin egyház Törvénykönyvében. Ilyenkor a
"psichicus" melléknév alakjaival találkozunk a kánonok szövegé
ben. Ebből is az esetek többségében a szó mint a fizikainak az el
lentéte vagy kiegészítő párja szerepel. Például a szemináriumba
való felvételkor a pszichikai és fizikai egészséget kell megvizsgálni.
Ugyanakkor persze tudjuk, hogy még XXIII. János pápa idején ki
adtak egy olyan szentszéki utasítást, amely nem engedi meg, hogy
kötelezőenpszichoanalízisnek vessenek alá minden jelentkezőt,aki
papnak vagy szerzetesnek készül. Ugyanígy megtiltotta ez a doku
mentum, hogy papok vagy szerzetesek pszichoanalitikusként mű
ködjenek, vagy ordináriusuk súlyos okból adott engedélye nélkül
pszichoanalitikushoz forduljanak.

A szerzetesekkel kapcsolatban szintén szó kerül a Törvénykönyv
ben pszichikai vagy fizikai betegségről. Az egyházirend szentségével
kapcsolatban is többször említi a Törvénykönyv a fizikai és pszichi
kai egészségnek a fogalompárját. Végül pedig a házasságjogban a
már említett helyeken, a házassági beleegyezésre való képtelenség-
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Az. emberi tennészet

748. kán. 2. §
218. kán.
219. kán.

gel összefüggésben mondja a Kódex, hogy valaki pszichikai tenné
szetú okból képtelen a házassági terhek vállalására.

VI. Természet, természetjog, alapvető jogok

Általánosabb kategória az emberi természet. Amikor az emberi jo
gokról, illetve az alapvető jogokról hallunk, akkor a kánoni jogban
is familiáris területre érkezünk. Jelenleg az egyházi jog deklarálja a
krisztushívők közös jogait. Nem használja ugyan rájuk azt a szót,
hogy "alapvető",de hosszú listát ad róluk, és aztán külön közöl ilyet
a világiak jogairól is. Ezeknek a jogoknak némelyike kifejezetten teo
lógiai fogantatású. Nem kis része azonban szinte szó szerint egyezik
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglaltakkal.

Nem azért, mintha az egyház teológiája vagy a kánoni jog a
nemzetközi közösség véleményét tekintené a hite és az ismeretei
forrásának. Azonban ugyanaz az emberkép. ami a keresztény ter
mészetjogi gondolkodásban megfogalmazódott, hatott később a
felvilágosodás korának természetjogi gondolkodóira is. Az ő ter
mészetjogi képük volt az, amelyik az emberi jogokban, az alapve
tő jogokban kikristályosodott. Természetesen nagyon igaz, hogy
ha ezeknek a miértjét kezdenénk vizsgálni, korántsem volna
olyan egyetértés, mint ezeknek a jogoknak az elismerése tekinte
tében.

Valamit még ehhez hozzá kell fűznünk. Ez pedig a szabad
ságról szóló helyek jelenléte az egyházi törvények szövegében.
Tény, hogy az egyházon belül is nagyon sok tekintetben elismeri
az ember szabadságát és méltóságát a törvényhozó. Nem a val
lásszabadságot ugyan az egyházon belül, ez önellentmondás len-
ne, de például a hit elfogadásának a szabadságát, mégpedig ki
emelt helyen. Vagy például a teológiai kutatásnak a szabadságát
- a tanítóhivatallal összhangban -, a krisztushívő szabadságát
életállapota megválasztására stb.
Záró értékelésként elmondhatiuk, hogy az egyházjogban ősi és igaz
kép öröklődik az emberről, de ezt a képet differenciálni kell. És ez
a differenciálódás nagy mértékben a pszichológia és pszichiátria
eredményeinek köszönhető. Ezek, ha lassan is, ha csak egy-egy
ponton is, de megjelennek látszanak a hatályos egyházjog szövege
iben és gyakorlatában. A katolikus hittel össze nem egyeztethető

világnézeti alapon álló irányzatokat az egyház kritizálja, azért mert
az emberi természetnek objektív valósága van. A róla való ismeret
objektíve igaz vagy nem. Az ember szabadsága, jogai, az ember'
szolgálata nem szubjektív érzésnek, vannak kiszolgáltatva. A ter
mészetes emberi ismeretszerzés lehetőségeit kihasználva végül is
eljutunk az ember titkához. Ezen a ponton magától a kinyilatkoz
tató Istentől tudjuk meg, mi valójában az ember. Tőle tudjuk meg
a végső és teljes igazságot az emberről. Csak ennek alapján lehet az
élő embert teljes hitelességgel szolgálni.
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