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A társadalmi tanítás

A laikus jogász
az egyházban
Amikor a jogászság és az egyház viszonyáról a 20. század végén
beszélünk, nem feledhetjük azt a történelmi tényt, hogy az európai
jogász - a téma kiváló hazai kutatója, néhai Bónis György pro
fesszor szavával a "jogtudó értelmiségi" - a középkor folyamán
az egyházi emberből, a klerikusból alakult ki. A jogtudomány két
tápláló forrása a római jog és a kánonjog volt. Az újkorban a ká
nonjog és a világi jog véglegesen kettévált, a kánonjogot egyházi
emberek művelték, míg a szekularizált világi jog nemcsak függet
lenedett, hanem távol is került az egyháztól. A kánonjog - az egy
házjog - művelése jelenleg sem a laikusok feladata, ezért kívül
esik gondolatmenetünk körén. Ezek után mi lehet napjainkban a
laikus jogász feladata a katolikus egyházban?

Természetes, hogy a mindennapi élet alig-alig képzelhető el jo
gászi közreműködés nélkül, és egy olyan hatalmas szervezet,
mint az egyház, ügyeinek intézése elképzelhetetlen jogászi szak
értelem nélkül. A vagyoni ügyek intézése, az egyházat is óhatat
lanul érintő perekben a képviselet stb. megoldhatatlan jogászi
szakértelem nélkül. A jogászi szakértelemre az egyház minden
szintjén szükség lehet. A mai világban, a piacgazdaságban, a kár
pótlás szövevényében, a jogszabályok bonyolult világában már
egyre reménytelenebb ösztönösen vagy valaminő "házi jogtanács
adó" segítségével eligazodni. Az egyház - saját jól felfogott érde
kében - nem mondhat le a jogi képviseletről. Ugyanakkor ennek
a laikus jogászi részvételnek a jelentőségét nem túloznám el. Az
itt jelzett jogászi közreműködés ugyanis aligha tér el attól, amikor
bármelyik magánszemély vagy jogi személy ügyvédet fogad vagy
jogi tanácsot kér. Arra azért érdemes fe!hívni a figyelmet, hogy
először is célszerű igénybe venni a jogász szaktudását, másodszor
pedig ez elképzelhető nem szigorúan vett megbízás keretében,
hanem - a jogszabályok adta keretek között - jogász foglalko
zású hívők "baráti" tanácsadása révén.

Az általam elképzelt laikus jogászi szerep az egyházban ennél
magasztosabb; s leírása alapjaiban régebb óta szerepel az egyház
társadalmi tanításában. E szövegekre szeretném irányítani a fi
gyelmet a következőkben.

Arra gondolok, hogy a laikus jogász szakértelmére az egyház
nak társadalmi tanítása közvetítése érdekében is szüksége van.
Az egyház társadalmi tanítása ugyanis világosan körülírja a jog
szerepét a társadalomban. Az ezzel összefüggő gyakorlati cselek-
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vést az egyházi tanítás nem a klérustól, hanem döntően a világi
hívőktől várja. Ebből következik, hogy a papságnak szüksége van
a világi jogászokra, másrészt a világi jogászok szakmájukat adott
esetben az egyház küldetésének szolgálatába állíthatják.

Az egyház társadalmi tanítása már kialakulásától, a 19. század
végétől kezdve szorosan összefüggött a jogászi tevékenységgel,
hiszen ez a tanítás - a kor súlyos szociális kihívásaira válaszolva
- a magántulajdont kívánta a közjóval összhangba hozni. A vo
natkozó pápai enciklikák a későbbiekben még pontosabban és
máig ható érvénnyel jelölték ki a társadalmi együttélés jogi kere
teinek problematikáját. XXIII. János Pacem in terris kezdetű encik
likája (1963) az emberek közötti rendet a természet szerinti jogok
és kötelezettségek viszonyaként írja le. "A helyesen felépített em
beri együttélés követeli, hogy ugyanazoknak á jogoknak ugyan
azok a kötelezettségek feleljenek meg minden esetben. Ebből kö
vetkezik az is, hogy mindenki nagylelkűen működjék közre, a
polgárok olyan társadalmának kialakításán, ahol a jogokat és kö
telezettségeket lelkiismeretesebben és gyümölcsözőbben teljesítik."
Aligha lehet kétséges, hogy az emberek közötti jogegyenlőség

ilyen kialakításában a jogászok szerepe és felelőssége fokozott.
Ugyanez· az enciklika a közhatalomról szólva megállapítja,

hogy "az állam jogszolgáltatási rendjének meg kell egyeznie az
igazságos és helyes szabályokkal, valamint az állam alkotmányá
nak fejlődésével, hogy a közjót a lehető legnagyobb mértékben
szolgálja". Az enciklika az "idők jeleként" foglal állást az alkot
mányos jogálIam mellett:

- az emberek alapvető jogaít foglalják az állam alkotmányába,
- az alkotmány határozza meg az államvezetés jogkörét és ha-

talmát,
- "a polgárok jogait és feladatait meg lehessen ismerni, azt

tiszteletben lehessen tartani, egymással szemben egyeztetni, véde
ni, pert indítani".

VI. Pál pápa Octogesima adveniens kezdem apostoli levele (1971)
ismételten felhívja a figyeIinet az emberi jogok meghatározásá
nak, továbbá a faji, kulturális, vallási és politikai diszkrimináció
felszámolásának fontosságára. Az apostoli levél figyelmeztet a
jogalkotás korlátaira: "Nagyon sokszor megtörténik az is, hogy a
törvényhozás késésben van az élet valóságos követelményeihez
képest. Törvényekre persze szükség van, csakhogy ezek koránt
sem elegendők a valódi igazságosságon és méltányosságon alapu
ló emberi kapcsolatrendszer kialakításához."

A laikus szakemberek küldetésének megfogalmazását VI. Pál
korábbi, 1966-ban közzétett Populorum progressio kezdetű encikli
kájának záró felhívásában olvashatjuk: "A világiaknak (oo.) fel kell
ismerniök: az ő speciális feladatuk az evilági élet rendjének jobbá
alakítása. Ha ugyanis a papság rendeltetése, hogy tanítsa és te
kintélye alapján értelmezze az e téren követendő törvényeket és
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erkölcsi elveket, akkor a világiaknak pedig az a feladatuk, hogy
szabad döntéseik és kezdeményezéseik alapján - és semmikép
pen sem tétlenül máshonnan várva az utasításokat és előírásokat

- hatékonyan munkálkodjanak azon, hogy ne pusztán az embe
rek értékrendjét és gondolkodásmódját járja át a keresztény élet
felfogás, hanem az állam jogrendszerét és struktúráit is." Ez a
kulcsmondat, amely rávilágít minden hívő jogász felelősségére,

aki e téren helyzeténél fogva bármit tehet: elő kell mozdítani,
hogy az állam jogrendszerét áthassa a keresztény életfelfogás!

A "jogállam" elvére kiemelten utal II. János Pál Centesimus an
nus kezdem enciklikája is (1991). A jogállam lényege, hogy a tör
vénynek és nem az emberek önkényes akaratának van alárendel
ve minden. A jogászok lehetőségei e téren nagyobbak, mint máso
ké, hiszen a jogállam működtetésében kiemelt szerepet játszanak:
a szűkebb értelemben vett jogászi munka mellett az államhatalom
legkülönbözőbb pozícióiban is - a parlamenttől a kormányzatig
- meghatározó számban foglalnak helyet jogászok.

Ugyanez az enciklika (49.) külön is szól az öntevékeny szolgá
latokról, amelyeket az egyház bátorít. Ezek a szervezetek a feleba
ráti szeretet alapján segítenek a rászorultaknak, például a honta
lanoknak, bevándorlóknak, elhagyatottaknak stb. Ez a lényegében
emberi jogi aktivitás a jogászi segítségnyújtás sajátos területe le
het, akár szabadidőben végzett önkéntes karitatív munkaként,
akár élethivatásként is.

E rövid vázlatból láthatóan a jogász hivatását és tudását több
módon és eltérő területeken kamatoztathatja az egyház szelgála
tában. Erre sort keríthet tehát:

- az egyház napi ügyeiben, bajaiban,
- rászorultaknak nyújtott öntevékeny, az egyházhoz kapcsoló-

dó szolgálatokban, az emberi jogok védelmében,
- az egyház társadalmi tanításának közvetítésében, a jogrend

keresztény szemlélettel történő átitatásában.
A jogászoknak nagyok a lehetőségeik a társadalomban, hiszen a

társadalom egészének működését átszövő szabályrendszer isme
rői. E tudást a keresztény jogász úgy használja föl, hogy - Szent
Ágostonnal szólva - "inkább igazságosabb, mint hatalmasabb"
legyen (Az akadémikusok ellen 1.1.3.).
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