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ZLINSZKY JÁNOS: KERESZTÉNY
ERKÖLCS ES JOGÁSZI ETIKA

Örök igazságot fogalmaz meg Berzsenyi,
amikor azt írja, hogy ",..minden ors zág táma
sza, talpköve / A tiszta erkölcs..." Azt pedig,
hogy egy adott országon b~lül milyen ~rkö.l
csök uralkodnak, döntő modon befoly ásolja
az állam vezetőinek, a társadalom irányítói
nak erkölcsi színvonala. Hazánk erkölcsi fel
emelkedésének fontos feltétele jogásztársa
dalmunk erkölcsi megújuIása. Ez pedig első

sorban úgy érhető el, ha a jogi oktatás nem
korlátozódik a szaktudás átadására: az egxe
temeken az eddigieknél jóval nagyobb súlyt
kell fektetni arra, ho9Y a hallgatók erkölcsileg
is felkés~ii;ljenek a rájuk váró feladatokra.

A joghallgatók etikai képzésének törzsanya
gáuI kiválóan megfelel Zlinszky János új köny
ve amely a jogászoktól elvárt erkölcsi magatar
~t s a Jogrend által hordozott etikai értékeket
a keresztény erkölcsi értékek rendszerében ha
ladva elemzi. A jog saját értékrendje ugyanis 
amint a szerző megállapíija - szorosan kapcso
lódik a keresztén értékekhez. A keresztény er
kölcs és a jo~dkiindulóponlja (a hit ill~e ~
emberi me1Jóság) közötti szoros összefüggés
könnyen belátható: lényegében valamennyi em
beri jog az emberméltóságából fakad, az emberi
méltósál? alapja pedig az ember szabad szel1en;i
személyísége, ami viszont egyedül az Abszolu
tum szellemi személyiségéből vezethető le. Az
ateista világnézet így a Teremtő szellemi szemé
lyiségének tagadásával megfoszlja az embert
méltóságától, s ezáltal jogainak eredőjétől.

A mű tehát a krisztusi erkölcsi tanítás
szemszögéből vizsgálja a jogá~zi ,hi,:atás lé
nyegét, a jogászok feladatait, a jogaszi munka
legfőbb céljait. Választ ad többek között arra
a kérdésre, hogy mit követel meg a jogászoktól
a szeretet parancsa: azt, hogy ,munkájukat, ~
vatásukat szolgálatnak - a társadalo,m, ~ tor
vény. az ügyfél szolgálatának - tekintsék. A
jog~zi pályát éppen az teszi hivatássá, hogy
valódi célja és tartalma mások szolgálata: az
emberek szabadságának biztosítása és a társa
dalmi béke megóvása. S milyen további köve
telményeket állít a jogászok elé a keresztény eti
ka? Megköveteli például, hogy kellően megala
pozott döntéseket hozzanak, aminek alapvető

feltétele a jo~bályok pontos ismerete és a
konkrét tényállás alapos felderítése (okosság er.~
nye). Elvárja, hogy alapvetőenne tegyenek k ü
lönbséget emberés emberközött, de több segít
séget adjanak a gyengébbeknek (igazságosság
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erénye), s bátran lépjenek fel az igazságtalanság
minden formája ellen (bátorság erénye), Megkí
vánja továbbá, hogy a közhatalmat szigorú kor
látok között gyakorolják: őrizzék meg a helyes
arányokat és kerüljék el a túlzásokat, túlkapá
sokat (mértékletesség erénye).S a mű e négy sarka
latos erényen túl számos egyéb érték (pLa~
tosság, állhatatosság, türelem, Irgalmasság,stb.)ker
vetésére is felhívja a jogászok figyelmét

A könyvet rendkfvűl színes és élv~tes ol
vasmánnyá teszi, hogy a szerző - aki egyéb
ként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi
karának alapító dékánja, s a római jog Európa
szerte elismert professzora - számos személyes
élményét megoszíja az olvasóval: részletesen be
számol vállalati jogászként, ügyvédként, alkot
mánybíróként és egy~temi tanárként szerze!t
szakmai tapasztalatairól. A szerző terme
szetesen sok-sok példát hoz a római jog világá
ból is. Rámutat, hogy az ókori Róma jogalkal
mazói követendő példát adtak - többek .között
- a jogászi alázatra. A római bíró sohasem
mondta azt, hogy valami így van, ~em~
azt mondta: úgy tűnik nekem A praetor 15 azt írta
a formulában a bírónak: si paret - ha úgy tűnik

számodra. Más népek kategorikus kijelentései
vel szemben a rómaiak mindig tartották magu
kat ahhoz, hogy bármennyire is igyekeznek igaz
ságot szolgáltatni, magát az igazsa90t~ 1Ile9
közelíteni tudják. ~ a bírói tén~pl,tás ~ran
a tévedés lehetősége sohaseni zádíatóki telje5eI1.
A szerző többször idézi Leo császái azon bölcs
megállapítását is, amely szépen megfogalmazza
a jogászi hivatás lényegét: a császár egyik rend~

letében rámutatott arra, hogy nemesaka katonák
harcolnak fegyverrel, hanem a jog taláros képvi
selői is, amikor a megfelelő fórumok előtt ~eleme

lik a szavukat a gyengék. ~ elesettek, a raszo~
lók védelmében, s az igazsagot a maguk eszker
zeivel diadalra juttalják. Végül zlinszky János ~
könyvéről mindenképpen elmondhatá hogy hi
ánypótló. Az első olyan tudományos ~~yeI,el:
készített mű, amely részletesen feltálja a JDgaszl
tevékenység keresztény tartalmát, s ramutat arra,
hogy a jogi pályát válas~~k csak a krisztusi ~tika
normáit betartva láthalják el megfelelően társa
dalmi feladataikat. Luther keserű ~állapítása,

amely szerint a jogászok rossz keresztények,.~

szükségszerű igazságot fogalmaz meg. A Joga
szok lehetnek jó keresztények is, sőt hivatás~t

~' pen akkor tudják tökéletesen betölteni, ha cel
jaikat az evan éliumok értékrendjéhez igazílják.
(Szent lstuin L ,1998)
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