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Diaconia iuris
A jog szolgáló szerepe az egyháZban

A diaconia iuris fogalma és alapja

Az egyházjog teológiai megalapozására kidolgozott különféle mai elméletek, sőt a zsinati
és pápai tanítóhivatalnak az egyházjogról szölö újabb megnyilatkozásai is gyakran szólnak
a diaconia iurlsról, a jog pasztorális szolgálatáról az egyházban.

A II. Vatikáni zsinat óta a "szolgálat" - főleg latin ministerlum alakjában - az egyik
leghasználatosabb kifejezés lett az egyházi szóhasználatban. Ha összehasonlítjuk például a
régi és az új Egyházi Törvénykönyv nyelvezetét, sokszor "szolgálat" -ot találunk a hatályos
Codex Iuris Canonictben ott, ahol az 19l7-es elődje méltóságról, tisztségről, hivatalról
beszélt. Eváltozás nem csupán divat szülte modorosság, hanem valódi belső áthangolódás
eredménye. A szolgálni közénk jött Krisztus küldetésének vált részesévé az egész egyház.
Ezért magának az egyháznak a léte is szolgálat. Ahogyan VI. Pál pápa - tanításában,
beszédeiben a jog szolgáló szerepéneknagy hirdetője és kimunkálója - Henri de Lubacot
idézve kijelentette: "Az egyház, mint láttuk, Jézus Krisztus szentsege, ahogyan Jézus
Krisztus a maga emberségében az Isten szentsége".' Ebben a titokban kell látnunk az
egyházjog funkcióját. 2 Vagyismiként Krisztus jelzi és megvalósítja Isten köztünk létét, úgy
jelzi és valósítja meg az egyház, Krisztus teste Krisztus üdvözítő jelenlétét az emberiség
életében. Ahogy a Lumen gentium tanítja: "jele és eszköze az Istennel való bensőséges

egyesülésnek és az egész emberiség egységének" (LG 1.). A krisztusi üdv6zító mü pedig
- melynek jelenvalóvá tétele az egyház hivatása - szolgálat, diakónia. Ezért utal jegyzet
formájában a Lumen gentium a diákonusokról szölva Szmirnai Szent Polikárp levelére,>
mely Krisztust mindenki szolgájának, "diákonosz pantón"-nak nevezi. Tehát a zsinat
teológiájában az egyház szentségi működése szolgálatjellegű.

VI. pál pápa meghatározása szerint a pasztoráció "nem más, mint az Egyháznak az az
üdvözítő szolgálata, mely Isten üdvözítő akaratán alapul. Isten ugyanis ilyen szolgálatot
bízott az egyházra, s benne azt a Szentlélek működésévelúgy hajtják végre, mint Krisztus
húsvéti és eszkatologikus művének folytatását."4

A II. Vatikáni zsinat tanításának egyik jellemző eleme volt az is, hogy a hierarchikus
tekintélyt hangsúlyozottan mint szolgálatot (vö. Mk 10, 41-45) mutatta be. A Lumen
gentium 13. pontja alapján az új Codex is rendszeresen "szent szolgálatot teljesítő", "szent
szolgálatra rendelt" személyeknek (ministri sacri) nevezi az egyházi rend szentségében
részesült keresztényeket (vö. LG 18. stb.).

A jog szolgálat jellegének vizsgálatakor az egyház szeniségi valóságáboz fűződő

kapcsolatát, illetve az ennek megfelelő, az üdvösség szentségeként való működéssel,

vagyis apasztorációval, s az egyházban így élő és szentségileg működő krisztusi hármas
küldetés különleges hordozójával, a hierarchikus tekintéllyel való összefüggését kell
szemügyre venni.
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Az egyházjog és az egyház szentségi valósága

Amikor a teológusok a zsinat tanítása nyomán vizsgálni kezdték, hogy mi az egyház
szentségi jele, sokan közülük - például Otto Semmerloth" vagyYves Congar- - a választ
magában a Lumen gentiumban fedezték fel. Eszerint az egyház szentségi jele a "messiási
nép"; ezt Krisztus "az élet, a szeretet és az igazság közösségévé tette; felhasználja
eszközként mindenki megváltására, és elküldi az egész földkerekségre a világ világos
ságául, a föld sójául" (LG 9.). Márpedig ez a messiási nép, melyröl itt szó van, konkrét nép,
melynek megvannak a maga hagyományai, kultúrája, problémái. Örsy László megfogal
mazásában "a szentségi jel az egyházban az emberi közösség".?

Minthogy pedig a személyek sokaságának a communioban egységet kell alkotnia "az
Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal" (1 Jn 1, 3), szükséges, hogy összehangolják az
egyes tagok feladatait és meghatározzák a közösségi funkciókat.8 Ez a közösség pedig
krisztusi alapításának jellegénél fogva hierarchikus természetű. Mindezek miatt az
egyházjog egésze a maga változásaival együtt beletartozik az egyház szentségi jeiének
valóságába. Ezért hangsúlyozza II. János pál pápa az Egyházi Törvénykönyvet kihirdető
Sacrae disciplinae leges kezdétü apostoli rendelkezésében: "Mivel az egyház felépítésé
ben társadalmi és látható szervezet is, szabályokra van szüksége, hogy láthatóvá váljék
hierarchikus és szerves struktúrája, hogy az Istentől rábízott feladatoknak, különösen a
szent hatalomnak és a szentségek kiszolgáltatásának gyakorlása megfelelő rendezést
nyerjen, hogy a Krísztus-hívök kölcsönös kapcsolatai szereteten alapuló igazságosság
szerint alakuljanak, az egyes hívők jogainak biztosításával és meghatározásával, és végül,
hogy a keresztény élet tökéletesebb megélésére irányuló közös kezdeményezések a
kánoni törvények segítségével támogatást, erősírést és serkentést kapjanak."?

A pasztoráció legmélyebb értelmében az egyház szentségi működésével azonos
jelentésű.Az egyházjognak pedig kiemelkedőenpasztorális jellege van. Erre nem csupán
abból a történelmi tényből következtethetünk, hogy 1140 körül Gratianus mester
bolognai működésénekkövetkezményeként vált el az egyházjog művelése a "gyakorlati
teológiától", hanem a pasztoráció dogmatikai értelméből is. VI. Pál pápa fogalmazta meg
ezt egyik beszédében: " ... a kánoni törvény, azonkívül, hogy a communionak szinte
látható bemutatása, úgyhogy kánonjog nélkül magát a communiot sem lehet hatékonyan
munkálni, egyben az egyház hatásos és életfontosságú eszköze is küldetésének teljesíté
sére. Ebben az összefüggésben helyezkedik el a kánonjog pasztorális feladatáról való
eszmélődés; a jog ugyanis természeténél fogva pasztorális, mivel az apostoli feladat
megnyilvánulása és eszköze, továbbá a megtestesültlgeegyházának konstitutiv eleme."10

Ennek a teljes teológiai értelemben vettpasztorációnak (vagyis az egyház szentségi,
üdvözítő működésének) céljából van jelen az egyházban a szent hierarchia, mely a
küldetésének teljesítéséhez szükséges batalommal is rendelkezik. Ez a létrendi adottság
pedig eredendő intézményesülés hordozója az egyházi közösségben, Ezt a közös célra
rendeződő intézményes tagoltságot is - legalábbis a jogi institucionalizmus követőinek
szóhasználatával - lehet már jognak, intézményes, lényegi vagy strukturálisjogrendnek
nevezni. A belső viselkedési normák összessége pedig tételes egyházijogot alkot. Ebből a
szempontból tehát az egyházjog a hierarchikusan rendezett egyház létének adottsága és
egyben működésének,a hierarchia szolgálatának kiemelkedő eszköze is.

Ezért mondja ki világosan a Lumen gentium: "Az Úr Krisztus az Isten népének
lelkipásztori gondozására és szüntelen gyarapítására egyházában különféle tisztségeket
alapított, amelyek az egész test javát célozzák. Aszent hatalommal felruházott tisztségvise
lők tehát testvéreik szolgálatában állnak, hogy - egyazon célra szabadon és rendezett
módon törekedve - mindenki elérje az üdvösséget, aki Isten népéhez tartozik, s így az
igazi keresztény méltóság hordozója." (LG 18.)
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Egyházjogi következmények

Mint láttuk, az egyházjog egyrészt magának az egyháznak krisztusi alapítására visszamenő
eredent:M tagoltságát jelenti, másrészt magában foglalja az erre épülő egyház üdvözítő

tevékenységét, a hierarchia vezetésével és rendezésével megval6sul6 pasztoráci6t segítő
tételes jogszabályok együttesét is. Ezért mondja II. János pál pápa a Codexet kihirdető
rendelkezésében, hogy a törvénykönyvnek "az egyház hierarchikus és szerves struktúrá
jának az isteni alapítötöl meghatározott vagy az apostoli, illetve egyéb nagyon régi
hagyományon alapul6 alapvető elemein, valamint az egyházra bízott hármas feladat
gyakorlására vonatkozó legfőbb elveken kívül .. , bizonyos szabályokat és cselekvési
nonnákat is meg kell határoznia,"!' Még részletesebben szöl erről a pápa az új
törvénykönyvet bemutat6 beszédében, amikor kifejti, hogy "ha az egyháZ - Krisztus teste
- szervezett együttes, ha a tagok, funkci6k... sokféleségét foglalja magában, ha a
nagyszámú részegyházban megsokszorozódik, akkor annyira sűrű benne a kapcsolatok
szövedéke, hogy már jelen van benne, már nem hiányozhat belőle a jog. Az átfog6 és
lényegi értelemben vett jogról beszélek, melymegelőzia sz6 sajátos értelmében a kánoni
meghatározásokat, levezetéseket vagy alkalmazásokat. A jogot ezért nem lehet úgy
felfogni, mint feleslegessé vált idegen testet, vagyvélt evilági igények maradványát. A jog az
egyháZ életének természetéhez tartozik." 12

Elöljár6ban említettük, hogy a diaconia iuris kifejezéssel a jog pasztorális szolgálatát
szokás jelölni. Ám ezen belül is - VI. pál pápa szóhasználatát követve - manapság a szö
legszorosabb értelmében egyetlen speciális szolgálatot értünk rajta: "valódi jog" - amely
a lelkek üdvösséget, az egyház szentségi jeIét hatékonyan szolgálja. Mint VI. Pál pápa
leszögezte: "az a jelentőség, melyet a szeretetnek mint a jog céljának és szellemének
méltán tulajdonítunk, nem szabad, hogy olyan hamis fogalom kialakítására vezessen, mely
a törvényeket minden erejüktőlmegfosztja ... Az elsód.leges pasztorális szolgálat ugyanis,
melyet diacoma iurisnak neveznek, ebben a tekintetben abban áll, hogy valódi jog legyen.
Csak ha ilyen, akkor felel meg a maga területén a pasztorális kívánalmaknak."13

Ebben a feladatmegjelölésben azonban előfeltételkéntszerepel az igazijog fogalma. A jog
fogalmát illető sokféle vélemény és bizonytalanság közeperreis méltán feltehető,hogy a pápa
a kérdésről szólvaa katolikus filozófiai hagyományokat és az emberiség általános közfelfogását
tartotta szem előtt, mely a mai államokban érvényes jogrendet is tekintetbe vette. Eszerint
pedig - legalábbis résZben, a tételes jogot megelőző, intézményes vagy más sz6vallényegi
jogon kívül - a pozitiv jogszabályok, vagyisa társadalmi viselkedést szabályozó, intézménye
sen kiadott és szavatolt normák rendszerének is lehet helye az egyházban.

Az egyháZban a tételes jogszabályok kiadását megelőző, az isteni alapít6ra visszamenő
rendszer Isten népének, a misztérium-egyháZnak szentségekben, Isten igéjében, ka
rizmákban, hierarchikus szolgálatban élő szerkezete és szent rendje. A tételes egyháZjogi
szabályok az egyháZ életének, a misztérium-szentség működésénekettől függő szolgálói.
Jellegük, dinamikájuk ezért lényegesen eltér más jogrendekétől. Ezt az eltérést külső

szemlélőszokatlan rugalmasságnak láthatja.
Mint a fentiekból kitűnik, az egyházjogi normák sajátos jellege megmutatkozik e

szabályok tárgyában, hiszen ezek nem pusztán egy evilági társaság életét rendezik. De
megnyilvánul a szabályok céljában is, hiszen - mint magának az egyháZnak is - az
egyházjognak végső célja "a lelkek üdvössége" (vö. 1752. k.). Ezzel a céllal függ össze az
egyházjog sajátos rngalmassága. A kánonjog az általános szabályok konkrét esetekre és
esetekhez val6 alkalmazását nem pusztán a szakértők számára adott technikai lehető

ségnek fogja fel, hanem magának az egyházjognak természetéből eredezteti.
Kétségtelen, hogy a jog biztonsága és igazságossága között belső feszültség áll fenn. A

jogbiztonságkövetelményébőlfakadó kívánalmakat a kánoni jogrendben nem lehet teljesen

920



kielégíteni azokban az esetekben, amikor az "isteni jog" elveit kell szem előtt tartani, hiszen
ezek az elvek olyan természetűek, hogy nem teszik lehetövé az engedményt a jogbiztonság
érdekében a jog igazságosságának rovására. Hogy az egyházjog a legtöbb céljából, a lelkek
üdvösségének szolgálatából fakadó követelményeknek eleget tegyen, nem elegendőeka
pozitív emberi jog szokásos eszközei. fgy a kánoni jogrendben nem lehet kizárólag az
egyházi jog előírásainak figyelembevételére szorítkozni, hanem szem előttkell tartani jogon
túli (metajuridikus) elemeket, természetfeletti (lelki) célkitúzéseket is.

Erről a tényről sajátos jogintézmények tanúskodnak az. egyházban. Az "isteni jogi"
normák esetében nem lehetséges, hogy azok a konkrét esetekre alkalmazva ellenkezzenek
az igazságosság és a szeretet elvével, ezért alóluk nem is lehetséges felmentés (vö. 85. k.),
A tisztán egyházi jogszabályok esetében viszont előfordulhat,hogy konkrét alkalmazásuk
során ellentétbe kerülnek ezekkel az elvekkel. Ilyenkor maga az egyházi jogrend ad
lehetőséget az alóluk való felmentésre és a méltányosság alapján történő alkalmazáSukra,
mely adott esetben még a kánoni törvény alkalmazásától való eltekintést is jelenthet (vö.
702. k, 2. §, 1341., 1344., 1346. k.). Ugyanezekből az adottságokból fakad, hogy az egyházi
büotetőjogbana törvényesség elve csak sajátos értelemben érvényes, vagyis hogy a lelkek
üdvössége érdekében büotetést lehet alkalmazni bizonyos olyan esetekben is, amikor az
adott tényállásra külön előzetes törvényben vagy parancsban nincs büntetés rendelve,
még akkor is, ha az illető külső cselekményt semmilyen pozitív egyházi törvény nem tiltja,
viszont ellenkezik az "isteni törvénnyel" (1917-es CIC 2222. k. 1. §, CIC 1399. k.).

Azegyházi jogrend nem zárt, hanem a végtelen, az örökkévaló felé irányul. Tekintélyét és
szilárdságát éppen a vallásos erkölccsel való szoros kapcsolata (nem keveredése!) alapozza
meg. Ezért nem szorítkozhat merev, abszolút szabályokra, melyek nem teszik lehetövé a
méltanyosságot, a sajátos helyi és személyi adottságok messzemenő figyelembevételét.

Így nem lehetséges a törvénybozó4 a bírói és a végrehajtói hatalom merev szétválaszt
ása sem az egyházban. Számos egyházi jogszabály pedig külön hangsúlyozza, hogy
megtartása nem kötelező,ha súlyos, ésszerű vagy megfelelóok az ellenkezőjét indokolja. Ez
elősegíti a valódi igazságosság és méltányosság érvényesülését az egyes konkrét esetekben.
Ugyanezt szolgálja például az elbirtoklás jóhiszeműségének követelménye az egész
elbirtokIási idő alatt ( 198. k, ), vagyaz a törvény, amely szerint a személyekállapotárólszóló
perekben (például házassági perek) soha nincs ítélt dolog, vagyis olyan ítélet, amit kellő

bizonyítékkal ne lehetne megtámadni (1643. k). A rugalmasságot segítik az ajánlások, a
hívők autonómiájára és a részlegesjogra való utalások is.

Az egyházjogot rugalmassá tevő sajátos jogintézmények egykülönleges jogbiztonságról
tanúskodnak, mely nem annyira a törvény külsö formájában rejlik, mint inkább a törvény
elveinek belső lényegében: azokban az "isteni jogi" elvekben, melyeknek - a pozitív
egyházi jogszabályok rugalmasságában való - érvényesülése révén a jog az igazságosság
gal esik egybe. 14

Jegyzetek: l. Lubac, H. de: Méditationssur I'Église,Paris 1953.157. - 2. Alloc., 1973. II. 8:AA565
(1973) 98. - 3. 2 Phil 5, 2: Fischer, JA. (Hrsg.), Die apostolischen Vater (Schriften des
Urchrístenrums, ErsterTeil), Darmstadt 1975. 254. - 4. Alloc., 1977.11. 19: AAS79 (1977) 209. 
5. Die Kirche als ursakrament, in: Feiner, J-L6hrer, M. (Hrsg.), Mysteriurn Salutis. Grundriss
heílsgeschíchtlícher Dogmatik, Njl, Einsiedeln-Zürich-Köln 1972. 329-330. - 6. Un popolo
messianico. La chiesa, sacramento di salvezza.Lasalvezzae la liberazione (ford. franciából, Biblioteca
di teologia contemporanea 27), Brescía 1977. 69-91. - 7. Egyházjog és teológia (Teológiai
Kiskönyvtár), Roma 1977. 13., vö. uo. 27-28. - 8. Vö. Longbitano, A., II diritto nella reaíta
ecclesíale, in: II diritto nel mistero della Chiesa, I. 2Roma 1986. 77-78. stb. - 9. Az Egyházi
Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal,
szerk.,ford.ésam~totírtaEni6P., Bp. 1985.43. - 1O.AA579 (1977) 209. - 11.Az Egyházi
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