
Jogászképzés a
ZLlNSZKYJÁNOS Pázmány Egyetemen

Az előkészületek

1928-ban született Buda
pesten. Jogász, egyetemi
tanár. 1989 novembere
óta alkotmánybír6. 1995
májusában a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
újonan alakult Jog- és Ál
lamtudornányi Karának
dékánjává választották.
írásának megjelentetésé
vel köszönti a Vigilia a
szeptemberben, a katoli
kus egyetemen megindu
16 jogászképzést. Leg
utóbbi írását 1994. 10.
számunkban közöttük.

A kezdeményezést az
egyház is támogatta

A tavalyi esztergomi egyházmegyei zsinaton merült fel a gondolat:
bővítsük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet jogi karral, teremt
sünk közéleti emberek számára keresztény etikai alapon nyugvó
képzési lehetőséget. Őszre elkészült a képzéssel kapcsolatos első

elképzelés papírra vetve, s azóta szakmai és egyházi tanácskozások
során alakult, finomodott.
A kezdeményezést az egyház is felkarolta. Az Esztergom-Budapesti
Egyházmegye ajándékként kínálta az egyetemnek a jogi kar elhe
lyezésére a régi esztergomi papnevelde épületét (a volt szovjet ka
tonai kórházat) és a hozzá csatlakozó kanonokházakat. Ez az épü
letegyüttes, amelyet még Esztergom önkormányzata is megtoldott
néhány jelentős épület felajánlásával, méltó elhelyezése lesz az in
tézménynek, ha - bizonnyal igen nagy költséggel - felújítást
nyer. A kanonoki házakban lehetne professzori lakásokat kialakíta
ni, az önkormányzat a fiatal oktatók részére kedvező lakás- és csa
ládi ház építési program kidolgozását is kilátásba helyezte, hogy
minél többeket kössön az egyetem jogi karának székhelyéhez. A
Magyar Katolikus Püspöki Kar e távlati kilátásokat is szem előtt

tartva Esztergom székhellyel alapította meg a Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát. Számolva ugyan
akkor azzal, hogy az esztergomi működésmegkezdése nem küszö
bön álló lehetőség, a Püspöki Kar felajánlotta az egyetem részére
hosszúidejű. ingyenes használatra a Szent István Társulat és a Step
hanaeum Nyomda régi, Szentkirályi u. 28. sz. alatti épületét Buda
pesten, amelyben a jogi kar átmenetileg elhelyezhető lesz, és ké
sőbb, az Esztergomba történt átköltözés után más egyetemi kőzös
célokat szolgálhat majd. Minthogy azonban ennek az épületnek a
Franklin Nyomda általi kiürítése - a megállapodás szerint - csak
1995 végére fejeződik be, az első évi kezdéshez befogadta a jogi
kart a katolikus egyetem bölcsészeitőléppen "megszabadult" Irgal
mas Nővérek rendje a budapesti Ménesi út 27. alá.

Van persze, nem kevés, "ingó" szükséglet is. Nincs bútor, nin
csenek könyvek, nincs egyéb felszerelés sem. Átmenetileg a böl
csészkar, mint idősebb testvér, saját készleteiből adott támogatást.
Lesz min ülni, noha - mondtuk - legszükségesebb esetben elő-
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Nagy lelkesedéssel
jelentkeztek tanítani

11993. évi LXXX. törvény

2 Erről bővebben:

Véleményeltérés a
dékán és a miniszter

között. Interjú llinszky
Jánossal. In: Magyar

Nemzet, 1995. július 29.

A keresztény értékrend
tudatos vállalása

adást tartani, hallgatni állva is lehet! Érkeztek könyvajándékok is,
idősebb kollégáktól, egyházi intézményektől. Remélhetünk támo
gatást külföldi egyetemektől is. Mindazonáltal valószínűleg elég
spártai lesz az új intézmény indulása, de hát a jogász a jég hátán
is megél...

Nem titkoltuk soha, hogy az indulás nem lesz könnyű, nem
lesz anyagilag felhőtlen. Mégis, amint híre ment a szakmában,
hogy keresztény szellemű jogi kar létesül, alig remélt lelkesedés
sel, buzgalommal jelentkeztek tanítani, segíteni a jogásztársada
lom legszélesebb köréböll Már az első, novemberi oktatói alakuló
értekezlet létszáma messze meghaladta az először elgondolt inté
zeti keretet, megadta a biztos alapját a teljes oktatási igényt fel
vállalni képes kar létének. Azóta sok további értékes személlyel
gazdagodott a PPKE jogi oktatói csapata. Jelentkeztek számosan
olyan fiatal kollégák is, akik a rájuk váró és szinte korlátlan anya
gi lehetőségekkel kecsegtető gyakorlati pálya helyett a Pázmány
Egyetem oktatói karába kívánnak, tudományos minősítést szerez
ve, bekerülni, biztosítva ezzel az intézmény jelene után annak jö
vőjét is.

Felvetődtek azonban ellenhangok is. Nem tiltók, csak óvók, a
nehézségekre felhívók, a felsőoktatási törvény' egyes szakaszai
értelmezésével akadályokat látni vélők, Aki figyelemmel kísérte
az e tárgyban megjelenő különböző sajtótájékoztatásokat, érzékel
hette, hogy a jogi oktatás iránti jelentős társadalmi igény vitatha
tatlan léte ellenére az intézmény indulását a közoktatási miniszté
rium szívesen halasztotta volna el egy-két évvel? Kilátásba helye
zett, jelentős külföldi anyagi támogatások akadtak el azon, hogy
a törvényesen alapított és szabályosan bejelentett Jog- és Államtu
dományi Kar oktatási jogosultságát kétségbe vonta a minisztéri
um, és ezért nem továbbította pályázatainkat a külföldi szervek
felé. Mindezen ellenhangok azonban nem tudták megakadályozni
sem az oktatói testület megalakulását, sem a hallgatók tömeges
jelentkezését az új intézménybe.

Mi vonzza a Pázmány Egyetem felé az idősebb és ifjabb jogá
szokat? Miért jelentkeztek majd ezerkétszázan - s nem csak
máshová fel nem vettek -, hallgatóként, annak ellenére, hogy a
sajtón keresztül hivatalos szervek óvtak az elhamarkodott kezdés
től, intettek egy-két éves várakozásra? Egyszerűen csak a szakma
iránti kereslet, a szűk felsőoktatási kínálat? Vagy érzik valaminek
a hiányát közéletünkben, jogrendszerünkben, amire választ re
mélnek az új intézményelőadóitól, szellemiségétől?

Azt hiszem, sok ok eredményezte az első évkezdés látványos
sikerét. De, ha hihetünk a minden bizonnyal helyenként egysze
rűen jóindulatot kelteni akaró, de sokszor őszintén csengő kérel
mező soroknak, van abban része a keresztény értékrend tudatos
felvállalásának is. A társadalom kezd megcsömörleni a féktelen
szabadosságba hajló szabadságtól, a biztos bizonytalanság tól, az
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ügyeskedők sikersorozatától, a gyomor istenítésétől. Hogy ez így
nem jó, addig már eljutott. Választ vár arra, hogyan tovább.

Az oktatás rendje

Teljes értékű állam- és
jogtudományi
képesítést ad

Azúj kartanrendje

Mit kínál a PPKE Jog- és Államtudományi Kara azoknak, akik hall
gatói közé állnak? Először is, kínál teljes értékű állam- és jogtudo
mányi képesítést, és már ez is nagy szó akkor, amikor évente töb
ben maradnak le a jogi karokról, mint ahányan bekerülnek. Ám mi
arra is törekszünk, hogy a képesítést ne csak a mai szokványos
követelmények szerint, hanem a holnapután felé fordulva alapoz
zuk meg.

A jogi képzettség már régen nem jelenti, nem jelentheti egysze
rűen a hatályos jog teljes anyagának ismeretét. Azt fejben tartani,
változását nyomon követni már egy ország felségterületén belül
sem lehet. Hát még ha figyelembe vesszük a hatályos nemzetközi
jogot, a hatályos és számunkra egyre jelentősebb európai jogot!
Ennek teljes ismeretére törekedni nem csak hiábavaló, de kifeje
zetten téves is lenne!

Olyan szakembereket kell nevelni, akik ismerik a jog alap
elveit, állandó törvényszerűségeit, tájékozódnak változásaiban,
nyomon tudják követni, mi több, előre tudják látni fejlődését, a
társadalom és az egyének érdekében tudják alakítani, alkalmazni
és hasznosítani eszköztárát. Ezért az új kar tanrendjében négy
tömbbe sűrítve kínálja a tananyagot: közhasznú alapozó ismere
tek mellett széles történeti-elvi alapot nyújt, arra ráépítve össze
hasonlító-kitekintő szemlélettel a fő jogágak hatályos anyagának
gerincét és használatának módszertanát. Negyedik részben szaka
sodási lehetőséget kínál már az egyetemi évek alatt különbözö jo
gászi pályák felé: így pl. az igazságszolgáltatás, a jogalkotás és
politikai pálya, a közszolgálat, szociális igazgatás és helyi önigaz
gatás, a gazdasági élet, a pénzügyi szféra, a külügyek és a diplo
mácía, a sajtó és tájékoztatás, a környezetvédelem, a bioetika és
orvosi jog, valamint a jogi alapismeretek oktatása, a kánoni jog és
a különbözö jogtudományok irányába akarunk szakosodási lehe
tőséget biztosítani, a jogi főiskolát végzetteknek az egyetemi fo
kozat lehetőségét megnyitni, vagy más főiskolák végzettjeinek
szakmaközi ismeretek megszerzésére lehetőséget adni. Mindez
rugalmasságot igényel a tanári kartól, a tantervtől. igazodást a
hallgatói sajátos igényekhez, szolgálatot a szó keresztény értelmé
ben.

A gyakorlatban mutatkozó igények feltárásához várjuk, keres
sük gyakorló jogászok közreműködésétaz oktatásban. Nem jelent
ez lemondást a jó értelemben vett tudományos, egyetemi színvo
nalról. A jog gyakorlati pályára nevel az esetek többségében, és
ezzel számot kell vetnie a tudós oktatónak is. De a gyakorlatban
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A szakosodási
lehetőségek

csak szilárd és mégis rugalmas, magasszintű elméleti alapokkal
lehet igazán érvényesülni. Nem szabad a tudománynak a gyakor
lattól sem elszakadnia, sem arra felülről lenéznie, hanem egységet
kell létrehozni közöttük: akkor majd a gyakorlat sem fog bizal
matlanul tekinteni az elmélet eredményeire, tanácsaira, hanem át
veszi és hasznosítja azokat. Hadd éljek itt személyes érvvel: vá
lasztott tudományos szakterületemhez. a római joghoz hű marad
tam egy hosszú gyakorlati pálya minden nehézsége között. Így
tanúsíthatom, kifejezetten hasznomra volt a leggyakorlatibb ügy
védi munka során is a római jog nyújtotta elméleti alap. Nem lát
ja ezt mindig így a gyakorlat. Nem csak nálunk, külföldön sem.
Megkérdezték tőlem a parlamenti meghallgatás során, kissé gú
nyos éllel: úgy vélem-é, hogy épp római jogi képzettség kell az
alkotmánybíráskodáshoz?! S talán nem szerénytelenség hat év
után állítanom, hogy legalábbis nem ártott (amint azt a különbö
ző bíróságban ülő sok más római jogász, az elmélet vagy a jog
történet művelője, ugyancsak bizonyíthatta.) Pedig a római jog ta
lán a legelvontabb, a legkevésbbé korszerűnek elismert jogi tárgy
ként van - helytelenül - számon tartva!

A szakosodási lehetőségeket a választható tárgyak széles kíná
latával kívánjuk megteremteni. Egyúttal kidolgozzuk annak me
netét, hogy egy-egy szakképesítés elnyeréséhez milyen sorrend
ben milyen tárgyak felvételét ajánljuk. Az egyes szakképzettséget
igazoló tanfolyamokat meg kívánjuk nyitni már végzett jogászok
számára is. A PPKE hallgatóinak még az alaptanulmányok során,
többletóra-keretben nyitjuk meg ezeket a lehetőségeket. Az egyes
szakok tanmenetét és anyagát, valamint vizsgakívánalmait kidol
gozva azokhoz meg kell szereznünk az akkreditációt. Az alapozó
tanfolyam, az állam- és jogtudományi diploma vonatkozásában
viszont nyújtjuk és megkívánjuk mindazt, amit a többi karok
megkívánnak. Bizonyos többleteket az oktatás jövőre irányultsága
és az oktatás keresztény elvi síkja mindazonáltal az alapvető

szakoktatásban is jelent.
Így a jelenleginél nagyobb nyelvi készséget várunk el a végzett

jogásztól. Legalább két állami nyelvvizsgát, ezen belül jogi szak
nyelvi készséget. A posztgraduális képzésben legalább egy felső

fokú nyelvvizsgát is, és azon a nyelven a jogi szaknyelv szabad
kezelését. Az oktatás során az alapozó készségek között tanítunk
stilisztikát, szónoklástant, informatikai ismereteket. A filozófia ke
retében mint minimumot logikát, ismeretelméletet és etikát. Ezek
a jogászi érvelés és szabályértelmezés, a bizonyítás és a társadal
mi erkölcs védelmének tudományos alapjai. Bizonyos szakosodá
sokhoz szükségesnek tartjuk a lélektan, karakterológia, a filozófiai
embertan, kozmológia valamint tudományelmélet és a szociológia
oktatását is. Mindezek a klasszikus nyelvekkel és jogforrások is
meretével bevezetésül szolgálnak a szakjogi elméleti és gyakorlati
tárgyak tanulmányozásához.
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Az elméleti
megalapozás

Az oktatás rendje

A felvétel rendszerén
is változtatni kívánunk

Az elméleti megalapozásnak van történeti-összehasonlító és el
méleti, jogbölcseleti és államtani, továbbá közgazdasági része. A
történeti stúdiumok a tananyag elején helyezkednek el, a jog- és
államelmélet végigkíséri a tanulmányokat. A jogelmélet és a poli
tika (államtan) az általános jogtörténettel együtt az elméleti záró
vizsgában zárja majd le a tanulmányok e részét. A közgazdaság
tan oktatása két éven keresztül történik és a jövendő közéleti em
ber piaci eligazodását szolgálja. A záróvizsga mellett e tanul
mányokat három szigorlat jeleníti meg a diplomában, a magyar
alkotmány- és jogtörténet, a római jog és a közgazdaságtan anya
gából.

A szakjogi tárgyak tömbjeit a közjogi, magánjogi, büntetőjogi,

nemzetközi jogi és a gazdasági szakjogi tárgyak alkotják, ezek
mellé csatlakozik közép-európai igényt kielégítve a kánonjogi
alap- és szakképzés tárgycsoportja. A közjogi, magánjogi és a
büntetőjogi stúdiumot záróvizsga zárja, a többi tárgyakat a szoká
sos szigorlatok. Mindegyik csoportban tág lehetőség van szakoso
dási többletigények kielégítésére.

Az oktatás rendjében a ma általánosan elterjedt középiskolás
jellegű kötöttségeket oldani kívánjuk. Módot ad a kar szabályzata
az átlagos heti 30 óra mellett, kisebb terheléssel, heti 25 órában is
érvényes félév zárására, (így különösen a más párhuzamos tanul
mányokat folytatóknak). Lehetőség van ugyanakkor nagyobb ter
helés vállalására is, heti 35 óráig, akár a tanulmányok gyorsabb
befejezése céljából. Nem megvetendő anyagi előnyt jelenthet ez a
szorgalmasoknak. De szelgálhatja a többlet az említett szakképe
sítés elérésének célját is. A szabályzat módot ad a sikertelen vizs
gák pótlására a következő évben, teljes évismétlés nélkül, de arra
is, hogy valaki előre hozza valamely tárgyból a vizsgáját. Viszont
a kar nagyobb kezdő létszám felvételével lehetővé kívánja tenni
az alkalmatlan hallgatók eltanácsolását a pályáról. Csak azokat
kívánja továbbvinni, akiknek szakmai-emberi alkalmassága a ta
nulmányok során bebizonyítást nyert. Ezzel a felvételi mai rend
szerében rejlő elégtelenségek bizonyos mérvű kiküszöbölését cé
lozzuk, a megmérettetés nem néhány perces, irodalmi és történel
mi teszten, hanem jogi tárgyakban elért eredmények alapján tör
ténhet majd.

Magán a felvétel rendszerén is változtatni kívánunk a jelenlegi
törvényadta lehetőségeket kihasználva. Jobban akarunk alapozni
az iskolai és az érettségi eredményekre (másoddiplomásoknál a
diploma fokozatára), ehhez hozzászámítva bizonyos, a jogi pá
lyán és különösen a katolikus egyetemen lényeges, további hozott
ismeretekért adott többletpontokat (élő nyelv, latin, vallási képzés,
esetleges szakismeretek az ezévi első kísérletnél kidolgozottabb
formában). Az ezek alapján kiválasztott első alkalmas csoportot,
ha szükséges, immár jogi pályaalkalmassági tesztnek kívánjuk
alávetni, és végső szűrésként személyes beszélgetésen kellene
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A katolikus egyetem
legfontosabb

Jellegzetessége

dönteni a felvétel tárgyában - tartva az előbb mondottakat a na
gyobb induló létszám és folyamatos lemorzsolódás lehetőségéről.

Hogy e látszólagos lazaság, vagy a mélyén rejlő egyéniesített
szigorúbb követelményrendszer az önállósághoz nem szokott
szoktatott hallgatókat el ne bizonytalanítsa, a kar összes oktatói
felvállalták a hallgatókkal való kisebb csoportokban történő fog
lalkozást, az angol college tutorrendszerének mintájára. Ugy vé
lem, ebben rejlik a keresztény szellemű egyetem, a katolikus
egyetem legfontosabb jellegzetessége: nem tárgy a hallgató, nem
is teljesen szabadjára hagyott jelenség az oktató láthatárán, ha
nem collega minor, aki jogosult az idősebb, tapasztalt jogász óvó
irányító figyelmére. Nem kényszer ez, nem gyámkodás a szó
rosszabb értelmében, de gyámolítás és szakmai irányítás a pálya
kezdőnek, tapasztalatcsere lehetősége és személyes kapcsolat az
egyébként rideg versenyben, ahol a különféle személyek részére
azonos mércét ír elő az egyenlő igazságosság. A summum ius sum
ma iniuria - a jog teljessége jogtalanság - tételének feloldása, a
jó és méltányosság művészetének gyakorlata az oktatásban, a jó
pásztor gondolat érvényesítésének gyakorlati kísérlete kíván lenni
ez a módszer!

Az. anyagi feltételek

3 A lelkiismereti és
vallásszabadságról,

valamint az egyházakról
szóló 1990. évi IV.

törvény.

Az oktatók tiszteletdija

Szólni kell, bár nem ez az elsődleges, anyagi kérdésekről is. Ma az
állam az egyetemi hallgatót, családja részbeni mentesítésére jelen
tős anyagi juttatásokban részesíti. Mégpedig nagyrészt függetlenül
attól, hogyan teljesíti vállalt, állapotbeli kötelességeit. Reméljük,
hogy az egyházakról szóló törvény" rendelkezése szerint a katoli
kus egyetem jogi karának hallgatói is, maga a kar is ugyanazt a
támogatást fogják kapni a költségvetéstől, amelyet a többi felsőok

tatási intézmény élvez. Azonban az elosztásnál fontos szempont
nak kell lennie - az esélyegyenlőséget célzó - szociális szempon
toknak, valamint az előnyökből fakadó kötelességteljesítés mérté
kének, a nyújtott teljesítménynek.

Meg kell oldani, tisztességgel az oktatók tiszteletdíjának kérdé
sét is. Az egyetemi oktatónak társadalmi fontosságához mérten
kellene megélnie munkája eredményéből. Ha ezt nem is lehet vi
szonyaink közt százszázalékosan megvalósítani, mindenesetre
igyekezni fogunk a honorálás kérdését oly módon megoldani,
hogy érdemes legyen az oktatásban többletteljesítményt nyújtani
és nem azon kívül keresni - az oktatói cím birtokában - a va
lódi megélhetés forrásait. Valamilyen formában teljesítmény-ará
nyossá kell tenni a tanári fizetéseket. Oktatóink egy része ugyan
az egyetem szorult anyagi helyzetét és a fejlesztés számos szük
ségletét ismerve önként lemondott egyelőre tiszteletdíjáról, de eb
ből nem lehet rehdszert csinálni, és az ilyen, bármennyire elisme-
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rendő, nemes felajánlás nem mentesíti az intézményt attól, hogy
a kar tagjainak tisztes megélhetését saját eszközeiból megoldja.
Az eszközök szűkösségét, bízom benne, társadalmi támogatottság
oldani fogja, mert tudatosodni fog a keresztény értékeket valló
társadalmi csoportokban, hogy szükséges az intézmény léte és
fejlesztése. Ennek máris mutatkoznak örvendetes jelei.

Mitől katolikus a Pázmány Egyetem jogi kara?

Hités erkölcs
vonatkozásában

elfogadja az egyház
tanítását

4 CIC 807-821. kánon.
A katolikus egyetemekre

vonatkozó sajátos
előírásokat az Ex corde
Ecclesia kezdetű, 1990.

augusztus ts-en kelt
apostoli rendelkezés

tartalmazza (magyarul:
Pápai Megnyilatkozás

XXIII. kötet).

A kánonjogi képzés

Szilárd elméleti alapvetés, kapcsolódás a gyakorlathoz, szakosodás
több irányba, rugalmasabb tanmenet egyéni teljesítmény kívánal
mával és ellenőrzésével. személyes kapcsolat oktató és diák között:
ezek azok az átfogó szempontok, amelyek mellett a jog oktatása
megindul a Pázmány Egyetemen. Elvben bizonnyal a legtöbb fel
sőoktatási intézményünk felvállalja ezek nagyrészét. Ha sikerül
azokat megvalósítanunk, önmagában is jótékonyan hathat az okta
tás egészére. De mégis, mitől keresztény, mitől katolikus ez az egye
tem, ez a jogi kar, ha mindezen szempontok máshol is elfogadha
tók, szerepelnek célkitűzésként?

Erre a kérdésre van egy inkább formai válasz, de megkísérel
hető tartalmi válasz adása is. A formai válasz: a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem a katolikus egyház vonatkozó kánonjogi és
más útmutatásaí" betartásával működik, hit- és erkölcs vonatko
zásában elfogadja az egyház tanítását, oktatóinak legalább fele
katolikus, és ők vállalják, hogy tanításuk, példamutatásuk során
"sajátosan közreműködnek a katolikus jellegű oktatás és kutatás
hatékony végzésében". Az oktatók valamennyien nyilatkozatban
erősítették meg, hogy tiszteletben tartják az intézmény jellegét és
keresztény szellemben kívánnak tevékenykedni a jogi oktatásban.
A hallgatók számára ugyancsak előírás, hogy az egyetem katoli
kus jellegét, a keresztény erkölcsi rendet tiszteletben tartják, az
egyetem céljait és jó hírét előmozdítják.

Sajátosan katolikus vonása a karnak a kánonjogi alap- és szak
képzés megvalósítása, kiépítése. Az egyház a szabad társadalom
ban mint civil-, alkotmányosan elismert közösség, mint közfela
datokat ellátó testület létezik és működik. Ennek során saját belső

szabályai kötelezik tagjait, s az állami szabályok adta és biztosí
totta mozgástérben fejti ki tevékenységét. Szükséges, hogy képvi
selői, papjai és világi tisztségviselői mind a saját belső jogrendjét
biztosan áttekinthessék, mind az állami jogrendben eligazodjanak.
A kánonjogi képzés, amellett, hogya világi jogásznak is fogódzót
nyújt az európai közös jog kialakulásának egyelemén keresztül
más országok jogrendje alapjainak megismeréséhez, az egyházon
belüli belső jogkövetésnek szolgál alapjául - hisz csak azt a sza
bályt lehet követni, ami ismert.
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Akeresztény oktató
saját hite szerint
felsőbb hívásnak
engedelmeskedik

Az ertölcsi értékek
szabad megvalósítása

A hangsúly - értelmezésem szerint - azonban nem e formai
jegyeken van, ha ezek szükségesek is. A keresztény oktató saját
hite szerint felsőbb hívásnak engedelmeskedik, mikor tanít máso
kat. Személyes kötelezettséget teljesít: kiüresíti önmagát, szétszór
ja gyűjtött kincseit és ezzel teljesíti hivatását. Nem esetleges, nem
szeszély, nem szenvedély vagy passzió kérdése számunkra, hogy
tanítsunk, hanem felismert, szabadon vállalt, ránk ruházott tisz
tünkből folyó hivatás. Tudjuk, hogy világosságot kell terjesztenie
a kereszténynek, sóként kell ízt adnia a társadalom egészének,
mikőzben maga elég, feloldódik. Erről kell majd számot adnunk,
mert erre kaptunk megbízást, mandátumot a személyes Teremtő

től, aki a tudást és a tanítás tehetségét adta.
Az Alkotmány biztosítja számunkra a tanítás, kutatás, tudo

mányos véleményformálás szabadságát, hallgatóinknak pedig jo
got ad a művelődéshez. Ez az állami jogrend adta keret, amely
nek szabad kitöltésére jogunk van. Keresztény meggyőződésünk

szerint felelősek vagyunk a személyes Teremtő előtt azért, hogy a
lehetőséggel jól éljünk. Felelősek mi is és tanítványaink is.

A felelősségünk erkölcsi felelősség. A társadalom ma az erköl
csi pluralizmust vallja, és viszonylagossá teszi az erkölcsöt. Mi
úgy hisszük, hogy az erkölcsi törvény abszolút érvényű, noha az
ember lényege szerint szabadon fogadhatja el és szabadon el is
utasíthatja.

A jogrend a társadalom és ezen keresztül minden egyén érde
két védi. Egyik legfontosabb feladata, biztosítani az erkölcsi érté
kek szabad megvalósítását. Másrészt azonban a jognak és az álta
la feljogosított hatalomnak - a társadalom békéje és biztonsága
érdekében - a társadalmi létet közvetlenül érintő erkölcsi érté
kek közösségi megvalósításában a jog rendje által is közre kell
működnie,

A jog biztosította társadalmi erkölcsi értékek: a társadalmi (jog
és szociálís) biztonság, az igazságosság (annak kettős mércéje, az
egyenlőség és a méltányosság szerint), a társadalmi béke keresése
és biztosítása, a közösen megállapított rend önkéntes követése és
megvalósulásának szükség szerinti kikényszerítése, valamint az
egyéni méltóság és szabadság, a személyes és családi önazonos
ság és önrendelkezés tiszteletben tartása. Ha a jogrend legalább
ezeket nem védi feltétlenül, ha ebben "pluralizmust" ismer el,
úgy társadalmi meghasonlás következik be.

TIszta (erkölcsmentes) jog nincs. A jognak erkölcsi alapja van, s
a jog művelője, a hatalom gyakorlója felel az erkölcsi alap tiszte
letben tartásáért. Minél jogtudóbb valaki, minél több felhatalma
zást kapott a társadalomtól, annál súlyosabb a felelőssége. A jog
nem játékszer, nem kibúvók és kerülőutak tudománya. Nem a
célravezető társadalmi eszközök cél-szentesítette kézikönyve. A
törvény öl, ha visszaélnek vele.
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5 Lk 12,31

Nem lehet azértékek
rendjét önkényesen

megváltoztatni

Mi több, a társadalom nem tud más - nem erkölcsi értékren
dű - céljainak sem megfelelni, ha az értékek rendjét összekeveri,
felforgatja, Az Írás arra tanít minket: "keressétek először az Isten
országát, és a többi szükségesek majd hozzá adatnak nektekl'f
Lefordítva a modem társadalom nyelvére ez azt jelenti, hogy
nem lehet az értékek rendjét önkényesen megváltoztatni. Nem le
het szellemi fölény kedvéért háttérbe szorítani az erkölcsöt, poli
tikai sikerek, szépen hangzó tervek, nagyívű elgondolások nem
mentesítenek az alapvető erkölcsi törvény alól. Még kevésbé lehet
anyagi értékek kedvéért erkölcsi értékeket félredobni. Ha a társa
dalmi norma a rövidtávú anyagi érdeket elébe helyezi az erkölcs
parancsának, ha a hatalom nem erkölcsi mércével mér, hanem
anyagi előnyre törekszik - bármely szorult helyzetben is -, a tár
sadalmat bajba viszi, megkárosítja, önellentmondásba sodorja.

Ha nem tudunk olyan társadalmi közösségi szellemet kialakí
tani, amely érzi felelősségét a magasabb értékekért, nincs kiút a
szellemi sivárságból, az anyagi nehézségekből sem. Ha a katoli
kus egyetem jogi karának nem formai, hanem tartalmi létlogo
sultsága van a mai társadalomban, azt ez a felelősségtudat, a jog
és felelősség legszorosabb kapcsolata, a hatalom - szolgálat szo
ros összetartozásának tudatosítása adja.

A katolikus egyetem jogi kara nem követel hallgatóitól hitbéli
elkötelezettséget. A hit - úgy valljuk - szabad egyéni döntés és
kegyelem kérdése. Hallgatói közé fogad a kar mindenkit, aki a
társadalom kérdéseinek megoldását felelősséggel, elkötelezetten
vállalni hajlandó. Minél szélesebb körben kívánja tudatosítani
ugyanis a kar a mélyebb összefüggést átruházott hatalom és tiszt
ségviselői felelősség, demokrácia és egyéni felelősség, jogállam és
közéleti szerepvállalás felelőssége között. E hivatását felvállalva,
ebben katolikus lényege szerint a Pázmány Egyetem jogi kara.
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