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1Előre utalok itt egy
gondolatra, melyre e
fejezet során később

visszatérek majd: a
gondolkodás

felemelkedése a csupán
parafrázisszerO

törvénymagyarázattól a
végső okokra való

rákérdezésig egyben
egy magasabb
horizontra való

felemelkedés is, ahol az
elme minden tárgyat

másképpen lát; a
gyakorlati józan ész

szintjéről az absztrakció
szintjére való emelkedés.

,/

Uj horizont felé
Előző cikkemben azt igyekeztem kifejteni, hogya kánonjogászoktól
elvárt új szellemi beállítottság a kutatás, a rákérdezés szellemi
ségének kifejlesztésében áll. A zsinati dokumentumok csakugyan
egy ilyen szellemiségből születtek, olyan lelkületből, mely nem ma
rad meg az elsajátított tudás puszta birtoklásánál, hanem tovább
kutat, hogy akadálytalanul haladhasson az igazság teljessége felé.
Az új szemléletmód tehát azt jelenti - állítottam -, hogy maga
sabb nézőpontból, új szemmel tekintünk törvényeinkre, majd új
kérdéseket fogalmazunk meg.

Ez a kijelentés súlyosabb, mint első pillanatra látszik; azt jelenti
ugyanis, hogy nincs olyan tudományos alapú megközelítése a ká
nonjognak, amely végül ne kérdezne rá minden egyes jogszabály
miértjére. Ezt mindenképpen érdemes megtenni. Ha az egyháznak
mindig szüksége van arra, hogy reformok menjenek végbe benne
(ecclesia semper reformanda), akkor törvényei nem jelenthetnek kivé
telt ezen általános szabályszerűség alól: azoknak is folyamatos át
alakítás alatt kell állniuk (leges ecclesiae semper reformandae). Semmi
sem biztosítja jobban ezt a folyamatos reformot, mint ha minél több
jogi szakember hozzászokik a rákérdezés módszeréhez. Ha ez meg
történik, sokkal mélyrehatóbb és lényeglátóbb kommentárok szű

letnek majd.'
Ezt a gondolatmenetet továbbra is fenntartom, de a novus habitus

mentis jelentésének további elemzésével szeretném tágabb össze
függésbe helyezni. Azt kívánom kifejteni és megmutatni, hogy egy
új szemléletmód elsajátítása új látókörhöz, azaz új horizonthoz ve
zet el. (Mivel VI. Pál a nouus habitus meniis-te hivatkozott, teljesen
magától értetődő és természetes volt, hogya horizont-elmélethez
forduljak, ami éppen a gondolkodás természetének jól megalapo
zott és igazolható elmélete. Nem kétséges, hogy ha alkalmazást
nyer a kánonjog területén, vagyis a törvényalkotásnak, illetve a jog
szabályok értelmezésének és alkalmazásának teljes folyamatában,
bőséges hasznát látjuk majd.)

A horizont-elmélet

Alapvető jelentőségű

elmélet

2A horizont-elmélet
részletes kifejtése

megtalálható David
Tracy The Achievement

A horizontról szóló tanítást mint kifejtett filozófiai elméletet sem az
ókori görög filozófusok, sem a középkori skolasztikus gondolko
dók nem ismerték. Nagyrészt századunkban teljesedett ki. Mégis,
ahogy számos alapvető filozófiai felfedezés esetében történik, ha
már megértettük (és életünk részévé vált), nyilvánvalónak és egy
szerűnek találjuk - legalábbis egyszerűbbnek, mint Arisztotelész
tanítása a kategóriákról.2
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A horizont-elmélet nagyban hozzájárul nemcsak ahhoz, hogy
áttekintést kapjunk a megismerés folyamatáról a kezdettől a végső

fázis ig, hanem fontos kulcsot szolgáltat a kommunikáció feltéte
leinekjobb megértéséhez is. Nem elegendő ugyanis gondolatokat
cserélni; egyik horizontból a másikba kell átlépni. A szavak talán
ugyanúgy hangzanak a két horizontban. de a jelentésük egészen
különböző is lehet - megtévesztő ez a szituáció. Hogy megte
remtsük a kommunikációt, először a horizontokat kell összeegyez
tetni, aztán következhet a gondolatok cseréje. (Ez a szabály döntő

fontosságú az ökumenikus párbeszédek sikerességét illetően. Leg
először el kell ismernünk, hogy az elszakítottság századai külön
bőző horizontokat hoztak létre a különbözö felekezetekben. s ez
megtette hatását a közös hitletéteményre is. Hogy az újraegyesülés
célját megvalósítsuk, közös horizontot kellene alkotni, a létezők

bármelyikénél szélesebbet. Ha a horizontok kiterjedtek és össze
hangolódtak, néhány fogalmi és hittani probléma vélhetőleg egy
szeruen megszűnik,mások pedig valószínűlegkönnyebben kezel
hetőbbé válnak.)

Ez az elmélet azt tanítja, hogy az ember gondolati műveleteit

és azok eredményeit elsősorban a látóköre határozza meg, és kor
látait is ez jelöli ki. Más szóval, mindannak a jelentése, ami szub
jektíve történik és objektíve kifejeződik az ember gondolatvilágá
ban, csak úgy ragadható meg teljességében, ha a szóban forgó
személy látókörének tágasságát is figyelembe vesszük.

Sem Arisztotelész, sem Aquinói Szent Tamás nem figyelt fel
erre a tényre. Számukra minden fogalom teljes volt önmagában;
ha a dolog lényegét sikerült megragadni, a környezet már nem
sokat számított. A megismerésben való előrelépést tehát szigorú
logikai műveletekkel,deduktív vagy induktív érveléssel vitték vég
hez, nem pedig szélesebb horizontra történő váltással. (Emiatt az
iskolákban elterjedt és sokak által elsajátított filozófia miatt az
egyháznak egészen a legújabb időkig hatalmas nehézségei támad
tak abban, hogy bármilyen tanbeli fejlődést elfogadjon, ami nem
már ismert premisszákból történő logikai levezetés eredménye.
Ma már bizonyos meggyőződésselmondhatjuk, hogy a keresztény
tanítás megértésében akkor történik előrelépés, amikor a hívők

horizontja kitágul, vagy azáltal, hogya gondolati műveletek ma
gasabb szintjére emelkednek, vagy látókörük kiszélesedésén ke
resztül, esetleg egyszerre mindkettő közreműködésével.)Nem is
merték fel, hogy amikor egy ilyen váltás megtörténik, a régi ho
rizont minden eleme új jelentésárnyalatot kap, mivel minden új
összefüggésbe kerül. (Szent Tamás maga is új horizontba lépett,
amikor a keresztény misztériumokat arisztotelészi összefüggésben
kezdte szemlélni. A hittitkok általa alkotott magyarázatát áthatják
az arisztotelészi világképből eredő új jelentésárnyalatok; például,
hogy a Szentháromság misztériumát megvédhesse az ellentmon
dásosság vádjától, bevezette a szubsztancia és a reláció fogalmát;
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a szentségeket pedig az anyag és a forma kategóriáinak segítsé
gével határozta meg stb. Úgy tűnik azonban, hogy kutató szelleme
soha nem fordult a maga által is megtett mozdulat: a szélesebb
horizontba lépés felé.)

Az elmélet igazolása

Az elmélet tettenérése
másokban

Ki ne találkozott volna olyan emberekkel, akik egy jól meghatáro
zott (és körülhatárolt!) összefüggésrendszeren belül kifinomult in
telligenciáról tettek bizonyságot, de semmilyen emberi erőfeszítés

(vagy éppen érvelés) nem tudta rábírni őket arra, hogy a tényeket
és a különböző nézeteket ezen kívül is szemügyre vegyék? Az adott
horizonton belüli intelligens tevékenységre való képességet soha
nem szabad összetéveszteni a másik horizontba lépés képességével.
Újra meg újra fülünkbe cseng a kérdés: "De hogy lehet ez és ez az
ember, aki olyan intelligens, ennyire szűk látókörű?"A horizont-el
mélet azonban magyarázatul szelgal számunkra az ilyen személyi
ségekkel kapcsolatban. Megtörténhet, hogy valaki egy adott össze
függésrendszeren belül a legnagyobb intelligenciával kezeli a kér-.
déseket, nem tudja azonban magát rávenni arra, hogy a jól ismert
látómezőnkívüli kérdésekkel szembenézzen. Ehhez a teljes szemé
lyiség újra-tájékozódására volna szükség, a bizonytalanság elfoga
dásával együtt, amivel ez együtt jár. Tehát lehet valaki kivételesen
intelligens és hozzáértő, ugyanakkor képtelen egy ilyen váltásra.
Majdnem minden új horizontba lépő nagy horderejű felfedezést
intelligens emberek udvarias vagy erőszakos ellenállása kísér. Egy
új gondolkodásmódra történő váltás nem következik szükségsze
rűen a fogalmilag helyes információk felhalmozásából. Termé
szetesen a teológia sem kivétel mindezek alól. A második világhá
borút követőenszámos katolikus teológus haladt új horizontok felé
- megteremtve ezzel az ún. "új teológia" mozgalmát -, de erős

ellenállásba ütköztek azok részéről, akik a hagyományos horizon
tokon belül éltek és gondolkoztak. Hasonló küzdelem alakult ki a
II. Vatikáni zsinat után is. Megtaláljuk az egy horizontba zártság

. jelenségét a teológusok között is: ha magukévá tették a predestiná
ció szabatos rendszerét, semmilyen érv nem késztetheti őket, hogy
valami jelentőséget tulajdonítsanak a szabad akaratnak. Hogy gya
korlatibb példákat is említsek, hivatásuknak élő orvosokkal is ta
lálkozunk, akik a régi, bevált gyógymódok hűséges híveinek
mondják magukat, és nem ismerik el, hogy nem tudták alkalmazni
az új, hathatósabb szereket. Hallunk parasztokról is, akik elégedet
tek az elavult termelési módszerekkel és nem tudják az újakat el-
fogadtatni. .

Mi a közös mindannyiukban? Bezárkóztak pontosan körülírt lá
tókörük keretei közé, és nem hajlandók kitekinteni ebből a keretből.

Tudásukat így semmi sem ingatja meg: mindaz, amiről tudomásuk

564



Az elmélet tettenérése
magunkban

van, értelmes helyet tölt be gondolatrendszerükben. Semmi nem
készteti őket arra, hogy elhagyják világukat, mely annyira otthonos
számukra. Természetesen végsősoron vesztesek ők: gondolkodásuk
mentes marad az új információktól, szellemük nem ismeri a felfe
dezés örömét. Nem ismerik a Heuréka! kiáltást.

Mindannyian hasonló módon viselkednek: idegenkednek a látó
körükön túlmutató kérdésektől. Ha szembekerülnek velük, mint
időszerűtlenvagy jelentéktelen problémát, udvariasan (vagy más
képp) elutasítják. A velünk született emberi tudásszomj hiányzik
belőlük. (A horizont-elmélet még számos más területen tetten érhe
tő, ahol kimutatható, hogy az emberek látóköre mennyire megha
tározza tudásanyaguk felépülését. Hogy negatív példát is említ
sünk, minden elnyomó rendszer különös erőfeszítésekettesz annak
érdekében, hogy polgárainak látókörét szűkebbre szorítsa, hogy ne
fogadhassanak be semmit, ami a kormányzatra nézve kritikus gon
dolatmeneteket ébresztene. Az ilyen rezsim rendszerint első lépés
ben kiradírozza a történelmet: a polgároknak csak a vetélytárs nél
küli jelent szabad érzékelniük. Amint megszűntaz összehasonlítás
lehetősége, a legrosszabb a legjobbnak kiáltható ki. A felszabadítás
egy új horizont érzékelésével jöhet létre; a francia forradalom kitö
résének oka az volt, hogy az emberek látóköre rányílt egy olyan
politikai rendszerre, amelyben szabadság, egyenlőség, testvériség
létezik, még ha aztán a rendszer gyakorlati megvalósulása nem is
felelt meg az eszmének. Megszámlálhatatlan példát idézhetnénk
még az elmúlt idők és napjaink történelméből.)

Nem nehéz tehát a horizont-elmélet működését társadalmunk
ban igazolni.

Ez az elmélet végtére is a megismerés folyamatát írja le, iga
zolására tehát még alkalmasabb alapnak kell léteznie saját belső

világunkban. Önmagába tekintve nyomára akadhat az elmélet mű
ködésének mindenki, aki kicsit is figyelmes, lényeglátó és racio
nalista módon kutat.

Majdnem bizonyos, hogy mindannyian tapasztalatból ismerjük
már belső világunk kibővülését. Ez nem túl mély szinten, talán
egy külföldi utazás hatásaként játszódott le: a más kultúrákkal
való találkozást követően számos, korábban alkotott fogalmunk
és véleményünk megváltozott. Nem arról van szó, hogy teljesen
érvényüket vesztették, inkább új jelentést kaptak. Ami korábban
abszolútnak tűnt, az ismereteink új keretei között szükségszerűen

átértékelődött.

Hasonlóképpen bizonyára mindanyian átéltük már látókörünk
beszűkülését is. Olyankor történhetett meg ez, amikor túlságosan
elmerültünk egyetlen foglalatosságban, vagy kizárólag egy szűk

kutatási területre koncentráltunk, és így végül a más témák iránti
érdeklődésünk megcsappant, látómezőnk pedig beszűkült.

Ezt a magunkba tekintést kritikus önvizsgálattá fejleszthetjük.
Fel kell tennünk a kérdést magunknak: voltak-e olyan helyzetek,
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melyek során e1utasítottuk a késztetést, hogy tágabb horizontba
lépjünk. Az ilyen késztetések valószínűleg új problémák formájá
ban jelentkeztek, melyekre nem találtunk megnyugtató megoldást
saját látómezőnkön belül. Bár a kérdéseket talán éppen eléggé
zavarba ejtő tények sugallták, érvényességüket elismerni annyit
jelentett volna, mint a biztonságérzetet a bizonytalanság kedvéért
feladni. Meghátráltunk az ismeretlenbe való behatolás elől. Amikor
nemet mondtunk a válaszadás igényére, nem mutattuk ki ésszerű

érvekkel, hogy a kérdések megalapozatlanok, hanem udvariasan
elfordultunk tőlük.

Az átlépés tapasztalata Valószínűleg az egyik horizontból a másikba történő átlépés
sem ismeretlen számunkra. A kiindulási pont mindig a saját vi
lágunk, amin belül teljes biztonsággal mozgunk. Itt tulajdonképpen
minden problémát kétszeresen ismerünk: világosan megértünk
minden kérdést, és mindegyikre megtaláljuk a választ.

Azonban a számunkra ismert dolgok ezen horizontján túl létezik
egy másik is, melynek tartaimát elég pontosan érzékeljük ahhoz,
hogy a helyénvaló kérdéseket felfedezzük, de ahhoz kevéssé, hogy
ezekre kielégítő válaszokat fogalmazzunk meg; az ismeretlen egy
elemével szembesülünk. Az ilyen helyzetekre egész emberségünk
reagál. Az új horizontba való átlépés nem dedukció vagy indukció,
vagy bármilyen más logikai művelet kérdése. Elszántság és cél
tudatosság szükséges ahhoz, hogy elfogadjuk a bizonytalanságot,
amit a megváltozott összefüggés jelent. Egy más látómezővelszem
besülni, mely részben ismert, részben ismeretlen, mindig a teljes
emberi személy tette: az érzelmek, az érzékelés, az értelem, az
erkölcsi értékítélet mind szerepet játszik benne. Csak kockázatvál
lalással juthatunk előbbre.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy valahol, látókö
rünkön teljesen kívül létezik egy átfoghatatlan világ, amely a maga
egészében ismeretlen előttünk. Még azokat az ismerettöredékeket
sem mondhatjuk a magunkénak, amelyek a problémák megfogal
mazásához lennének szükségesek. Kétszeresen ismeretlen ez a bi
rodalom: a kérdéseiben, amelyeket magában rejt, és válaszaiban, me
lyek elérhetetlenek számunkra. Nem meglepő hát, hogy vonakodást
ébreszt bennünk, hogy valaha is behatoljunk rejtelmeibe.

Horizontváltások a kánonjog történetében

A horizontváltások
története a hiteles
történetírás része

A kánonjog pontos és kritikailag korrekt története nem írható meg
a horizontváltások története nélkül. Ennek oka az, hogy mind a
törvényalkotók, mind a végrehajtók egy-egy adott horizont kerete
in belül gondolkodtak és tevékenykedtek; történetük tehát nem le
het teljes anélkül/ hogy ne tartalmazná azt az összefüggést, amely
ben működtek, és amely meghatározta minden gondolatukat és tet
tüket.
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A kezdetektől

Gratianusig

Gratianustól a trienti
zsinatig

A trientitől a
II. Vatikáni zsinatig

A"tökéletes
társadalom"

elméletének befolyása:
szekuláris horizont

A kánonjog története során jelentős horizontváltásokon ment
keresztül.

Nem kritikai és nem tudományos szemlélet: a keresztény bölcsesség
horizontja. A kánonjog fejlődése az ezredfordulóig és még valamivel
tovább a közösség gyakorlati életbölcsességének fokozatos kikris
tályosodásában állt. Ez a zsinatok törvényhozó tekintélyén, a dek
retáliák rendelkezésein s a helyi és általános szokásjog-változato
kon keresztül érvényesült. Ezeket nemritkán gyűjteményekbefog
lalták, de számottevő kritikai értékelés nélkül, és anélkül, hogy
tudományos alapon absztrakt alapelvek által összefogott egységes
rendszerbe dolgozták volna. Törvényei megalkotásában az egy
házat leginkább pasztorális szempontok, a szó nemes értelmében
vett pasztorális célszerűség vezette.

Kritikai és tudományos alapú szemlélet: a tudományos absztrakció
horizontja. Gratianus utat nyitott a kritikai gondolkodás és a tu
dományos rendszerezés új horizontja felé. A sic-et-non módszer
alkalmazásával a különbözö kánonokat ütköztette egymással, és
így feltárult összhangjuk vagy disszonanciájuk. Valahányszor ki
rívó ellentétre bukkant közöttük, kritikai érvek segítségével igye
kezett feloldani azt, vagyis megállapította minden kánon relatív
jelentőségét és tekintélyét. Egy kritikai és tudományos eljárás kez
dete volt mindez, a szó valódi értelmében. Nemcsak a korabeli
egyetemeken kifejlesztett sic-et-non módszer dialektikája volt Gra
tianus és tanítványai segítségére ebben, hanem az is, hogy idő

közben a Nyugat újra felfedezte az ókori római jogrendszert, mely
klasszikus korszakában az absztrakció egészen kifinomult fokát
érte el.

A kritikai szellem elvesztése: a szó szerinti egzegézis horizontja. A
16. század óta eltelt időben a kánonjog egésze áthelyeződött (a
"visszahelyeződött" kifejezés pontosabb volna) a trienti zsinat és
az ellenreformácó horizontjába: nem annyira a növekedés, mint
a külső és belső ellenségekkel szembeni védekezés eszköze lett.
Horizontszűkülések mentek végbe. Az egyes törvények miértjét
nem kutatták többé, és nemigen vizsgálták már a jogszabályok
mögött rejlő értéktartalmakat sem. Akárhány kommentár nem
nyújtott többet a szövegek szoros értelemben vett szó szerinti ér
telmezésénél. Kevés figyelmet fordítottak a kánonjog teológiai gyö
kereire. Még a jogrendszer alapjainak filozófiai kifejtése is elmoz
dult az értelemtó1 a törvényhozó szándéka irányába; a törvényt többé
nem ordinatio rationis-nak, hanem ordinatio voluntatis-nak tekintet
ték.

Ezalatt lezajlott egy másik fejlődési folyamat, horizontváltás is
- de nem a megfelelő irányban. Az új távlatokat a "tökéletes
társadalom"-ról szóló elmélet nyitotta meg, amely egyébként is
elvárásként élt mind az egyházzal, mind az állammal szemben.
Bár az elmélet a középkori skolasztikusoktól ered, a kánonjogra
leginkább a trienti zsinat utáni korszakban gyakorolt erőteljes ha-
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311. János Pál pápa
1981. október 29-én a

kánonjogi kódex
átdolgozására alakult
pápai bizottság tagjai

előtt elhangzott
beszédében a zsinat

által nyitott új
horizontokra hívta fel a

figyelmet. Mégis, ahogy

tást. Nem is annyira az elmélet okozott problémát, mint az a tény,
hogy szekuláris változatát minden kritika nélkül alkalmazták az
egyházra.

Amint ismeretes, a skolasztikusok a "tökéletes társadalmat"
olyan társadalomként határozták meg, melynek minden eszköz
rendelkezésére áll, hogy saját rendeltetését betöltse. Nem utaltak
arra, hogy egy ilyen társadalom morálisan is tökéletes volna, vagy
hogy valóban élne is minden eszközzel, hogy végcélját hűségesen
megvalósítsa. Egy társadalom az ő gondolatrendszerükben tehát
lehetett elméletben tökéletes és ugyanakkor a gyakorlatban itt-ott
hibás. TISztában voltak azzal, hogy a kettő között különbséget
kell tenni. - Még ha el is fogadnánk az elmélet érvényességét,
ami vitatható, világos, hogy a "tökéletes társadalom" kifejezést
csak analogikus módon vonatkoztathaljuk egyszerre az államra
és az egyházra; nem lehet mindkettő tökéletes társadalom ugyan
abban az értelemben, hiszen céljaik radikálisan különböznek. A
végzetes hiba akkor következett be az okfejtésben és a gyakorlat
ban, amikor ezt az arialógiát szem elől tévesztették, és a tökéletes
társadalom eszméjét az államra alkalmazott formájában használták
modellként az egyház számára. Más szóval a tökéletes társadalom
eszméje a szekuláris gondolkodásmódnak, intézményeknek és el
járásmódoknak lett közvetitője egy vallási közösség felé. E folyamat
klasszikus példája az első kánonjogi kódex: több szempontból is a
polgári törvénykönyvek mintája alapján készült és fogalmazódott. A
teológusok egy ideje sokat beszélnek a demitologizálásról; és valóban,
néhány hamis mítoszt lelepleztünk és az igazság annál inkább ér
zékelhető lett. Fel kellene tenni magunknak a kérdést, vajon törvény
einknem szorulnak-e bizonyos de-szekularizációra annak érdekében,
hogy az egyház igazságát és szépségét még inkább láthatóvá tehessék
a hívők és nem hívők számára egyaránt.

Mert a "tökéletes társadalom"-ról szóló elméletet az egyházra
is vonatkoztatták, az egyháznak ugyanolyan értelemben kellett "tö
kéletes társadalomnak" lennie, mint az államnak, és az államszer
vezet s a világi jogtudomány elemei egyre inkább beépültek a
hívők közösségének életébe, akár a felszínen, bizonyos címek és
hivatalok formájában, akár lényegibb területeken, mint például az
egyházvezetés növekvő centralizációjában.

Karunk: a teológiai horizont keresése. A II. Vatikáni zsinat olyan
jelentőségű és mértékű horizontváltást vitt végbe az egész egy
házban, amilyenre nemigen volt még példa a történelemben.Í

A katolikus egyház látókörét kiterjesztették a teljes krisztusi egy
házra (melynek határai túlmutatnak a katolikus egyházon); sőt,

az egész emberiség családjára is. Átértékelték mindazokat a ka
tegóriákat és ítéleteket, amelyek a középkorból és a trienti zsinat
utáni századokból eredtek. Ennek megfelelően át kellett dolgozni
a kánonjogot is. Ekkor azonban már nem a püspököknek kellett
új látókörbe átlépniük (ahogya zsinaton), hanem a működő in-
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mindannyiunk előtt

ismeretes, amikor a II.
egyetemes Vatikáni
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9:37]

tézményeket kellett átszervezni. Nem csoda, hogy a munka sokáig
elhúzódott, és még az új kódexszel sem vált befejezetté.

E történet során a különféle horizontok változásainak két típusa
figyelhető meg. Az egyik a kánonjogászok gondolati tevékenységére
vonatkozik: Gratianus irányításával az absztrakció magasabb szint
jére és így szélesebb áttekintéshez jutottak. Másrészt új elemek épül
tek be látóterükbe: ma a kánonjogot a teológiába ágyazva vizsgáljuk.
Az elsőt mint a horizont szubjektív pólusának tágulását vizsgálhat
juk (a megismerő alanyban megy végbe), a másodikat pedig az
objektív pólus kiszélesedésének nevezhetjük (az ismeretszerzés tár
gyában zajlik.)

Ahogy e fejezetben korábban is említettem, minden horizont egy
szubjektív és egy objektív pólusból épül fel. A szubjektív pólus a
gondolati műveletek módja [mikéntje, szintje]; arra ad választ,
hogy a szóban forgó személy [a szubjektum] hogyan fejti ki szel
lemi tevékenységét. Az objektív pólus pedig a látómező tartalmi
részét jelenti; azt mutatja meg, hogy az adott pillanatban milyen
elemek [objektumok] építik fel az említett személy látókörét.

A szubjektív pólusról: A horizont alkalomadtán a hétköznapi jó
zan ész szintjén való működésre korlátozódhat: amikor az egyén
pusztán a tapasztalatokból gyűjti ismereteit, anélkül, hogy érzékel
né az absztrakt elvek és törvényszerűségek világát, a mindennapi
bölcsesség horizontján mozog. Egyszerre azonban olyan meglátása
támadhat, amely a sokféle esetet egyetlen rendezőelv hatókörébe
vonja; majd ennek megfelelőenújraértékelheti és helyesbítheti min
den eddigi ítéletét és döntését. Számára ez nem kevesebbet jelente
ne, mint a tapasztalatelvű gondolatvilágból a kritikai ítéletalkotás
és az absztrakt törvényszerűségekrealapozó döntéshozatal világá
ba jutni, vagyis új horizontba lépni. Az ilyen váltás megköveteli
mindannak újraértékelését, amit előzőleg gondolt vagy tett, és új
működési módot vezet be. Ezt jelenti a gondolati műveletekmaga
sabb szintjére való felemelkedés által új horizontba lépni. Az ember
többet fog fel, és amit felfog, mélyebben megérti.

Az objektív pólusról: A horizont egy adott tudományterületre is
korlátozódhat; mint például egy ókori zsinati határozat szövegének
elemzése. A kutató fontos következtetéseket vonhat le magából a
szövegből. Amennyiben azonban a szöveg nem más, mint egy szel
lemi mozgalomra adott válasz, tartaimát teljességében soha nem
értheti meg, ha látóköre nem terjed ki azokra az eszmékre is, me
lyek ezt a mozgalmat létrehívták. Hogy helytálló történeti magya
rázatot adhasson, a szövegkritika horizontjától [ami a kiindulópont
kétségtelenül] át kell lépnie a korabeli eszmék horizontjába, me
lyekről a szöveg valószínűleg nem is tesz említést. Ezt jelenti a
látókör tágulása által többet felfogni és mélyebben megérteni.

Jó kiindulási pontként szolgál mindez ahhoz, hogy meghatá
rozzuk, hogyan kell tágulnia ma a kánonjogász horizontjának.
Más szóval közelebb jutottunk ahhoz, hogy gyakorlati javaslatokat
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tegyünk arra vonatkozóan, hogyan építhető fel és őrizhető meg
az új szemléletmód.

Az új horizontba lépés módjai

Előfeltétel. Egy újabb horizontba lépés előfeltétele az Istentől

kapott természetes belső késztetés az emberben, ami mindig több
tudás megszerzésére sarkallja. E vágy nélkül megszűnik az élet
működés - legalábbis szellemi értelemben. Az ember akkor gon
dolkozik helyesen, ha kész jól megalapozott kérdéseket feltenni.
Ezáltal feltárul az út egy új horizont felé.

Magasabb szintre emelkedés. A kánonjogász úgy tud új horizontba
lépni, ha az értékelvű nézőpontra emelkedik. Ez kihat majd mű

ködésére függetlenül attól, hogy a törvények előkészítése, végre
hajtása vagy értelmezése a feladata.

A törvényt mindig az általa képviselt érték szempontjából kell
értelmeznie és magyaráznia.

Elméletben mindez magától értetődőnek látszik. A törvények
tetteinket szabályozzák. Az a tett pedig, amely nem valamilyen
érték megvalósítására törekszik, céljatévesztett erőfeszítés: nem
mondható ordinatio rationis-nak, ésszerű igyekezetnek. Ordinatio
sine ratione vagy contra rationem - ráció nélküli vagy irracionális
igyekezet lehetne a neve.

A gyakorlatban azonban még mindig a trienti zsinatot követő

korszak megszokása érvényesül: az értékekre vonatkozó kritikai
megjegyzések elenyészően ritkák, az ilyen problémafelvetés szük
ségessége pedig semmi esetre sem mondható általánosan elfoga
dottnak. A legtöbb kommentár megmarad a törvények szövegénél,
anélkül, hogy utalna azokra a tartalmakra. melyeket a törvény
védelmezni kíván. Pedig a törvényalkotásban és avégrehajtásban
életerős, egészséges és jól kiegyensúlyozott fejlődés nem mehet
végbe anélkül, hogy kánonjogászaink fokozatosan a jogszabályok
értékorientált szemléletének horizontjába ne lépnének.

A törvények előkészítésén dolgozóktól ez folyamatos kritikai
tevékenységet kíván; mielőtt bármilyen jogszabály érvénybe lépne,
kapcsolatát az általa elősegítendő értékkel jól meg kell alapozni.
Egy ilyen egészséges megközelítésmód csak új szemléletből fa
kadhat. Nem új is meretekről, inkább újszerű gondolkodásmódról
van szó.

(Hasonló folyamat játszódott le a század elején a bibliai egze
gézis történetében. Az új megközelítésmód gyakorlatilag véget ve
tett a literális értelmezés érvényének. és bevezette a modem her
meneutikát, ami végül a Biblia sokkal mélyebb megértéséhez se
gített.

A "kritikai" kifejezést azonban helyesen kell érteni. Nem öncélú
vagy ellenszenvet tápláló kriticizmust takar, egyszerűen [mint min-
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Új látókörök feltárulása

A megváltást közvetítő

egyház

Krisztus egyháza a
maga teljességében

den tudományágban] annyit jelent, hogy rá kell kérdezni minden
egyes információ miértjére. A kánonjogban ennek a kérdésfelte
vésnek ki kell terjednie a jogszabályok összességére. Az értelmezés
tehát nem állhat csupán a törvények parafrázisszerű átfogalma
zásából és képzelet szülte esetek konstruálásából, melyek segítsé
gével a szöveg érthetőbbé válik, hanem minden egyes rendelkezés
létrejöttének megindoklására kell törekednie: miért van használat
ban? Ez szükségképpen elvezet a dolog lényegéhez: azon értékek
tisztázásához, melyeknek meglétét a törvény biztosítani igyekszik.

Mindez pedig megszüli a törvényalkotó horizontjára vonatkozó
kérdésfeltevést. Emlékeztetem az olvasót, hogy az értelmezést Ga
damer különböző horizontok konfliktusaként határozta meg; talán
leírhatnánk a horizontok összehangolódásaként is.)

Alapvető szabály, hogy a szükséges horizontváltásnak mindig
a kánonjog és a többi egyházi tudományág szerves összekapcso
lódásához igazodva kell végbemennie. A példák közül csak né
hányat említünk.

A legelső horizontbővülésnek az ekléziológia irányában kell
megtörténnie: az egyház természetének mély megértése kell hogy
irányt szabjon törvényei értelmezésének. Mivel az egyház analo
gikus értelemben a megtestesülés kiterjesztése időben és térben,
azt mondhatjuk, hogy létcélja az emberek megváltása. A kánon
jogot megváltásunk eszközeként értelmezni annyit tesz, mint éle
sen megkülönböztetni a polgári jogtól, és spirituális összefüggésbe
helyezni, ami soha nem valósulhat meg tisztán jogelvű alapokon.

Amennyiben egy kánonjogi törvényalkotó vagy végrehajtó ho
rizontjából hiányzik ez a távlat, törvénykezése hiányos lesz, füg
getlenül attól, hogy milyen tökéletes tisztán technikai szempontól
- azaz a polgári joggyakorlat szemszögéből. Ha az egyház meg
váltást közvetítő jellege bekerül a kánonjog horizontjába, akkor
ez módosítja minden egyes fogalom jelentését.

Döntően fontos az ökumenikus dimenzió vállalása és megőr

zése. A római katolikus egyházat története során nemegyszer érte
a túlzott legalizmus vádja; az ökumenikus véleménycserék alkal
mával, bár szelídebb hangnemben, de nem kevésbé határozottan
még napjainban is elhangzik ez a bírálat. Ha különvált testvéreink
úgy látnak minket, mint akik a legalizmus súlyos terhe és a cent
ralizáció igája alatt gömyedezünk, és teljesen lefoglal az egyház
hitéletére vonatkozó törvények csűrése-csavarása, egzisztenciális
értelemben nem lehetünk túl vonzóak számukra - függetlenül a
hittani kérdésekkel foglalkozó ökumenikus párbeszédek eredmé
nyeitől. A vallási közösségek egysége soha nem fog pusztán a
tantételek egyeztetése által megszületni; valamilyen módon min
denkinek be kell lépnie a többiek horizontjába. A firenzei zsinaton
tanbeli egyetértés született Kelet és Nyugat között, a kívánt egység
mégsem valósulhatott meg, mivel a két egyház soha nem talál
kozott egy közös látókörön belül.
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Az istenkép

4 Igaznak mondható ez
a rendkívüli szigorúság

ellenére is, mely
bizonyos kérdésekben,

például a penitencia
dolgában

tagadhatatlanul
érvényesült. Tudnunk
kell azonban, hogya

közösségek tagjai
elenyésző arányban és

csak a főbenjáró és
nyilvános botrányt

okozó vétségek
esetében részesültek
ilyen büntetésben. Az

átlagos keresztény hívő

bőségesen élhetett az
irgalom és a

megbocsátás jeleivel a
különféle liturgikus

alkalmak során.

A szolgálat horizontja

Talán különleges követelménynek hangzik: a kánonjog hori
zontjának teológiailag jól megalapozott istenképet kell tartalmaz
nia. Törvényeink végső soron Isten tetszésére kívánnak lenni, és a
róla alkotott képünk alapján határozzuk meg, hogy ez miben áll.

(Amennyiben ez túlzásnak tűnik, a négy evangélium átolvasása
ugyanerről az igazságról győzhet meg minket. Jézus idejének nagy
részét az írástudók és törvényismerők istenképének kiigazításával
töltötte. Arról igyekezett meggyőzni őket, hogy Izrael Istene nem
az az isten, akit jobban foglalkoztatnak a tisztasági előírások, mint
a szív tisztasága. Nem az az isten, aki kedvét leli a hosszadalmas
lamentációkban; ellenkezőleg, a bűnbánó szív keresetlen szavai
vannak tetszésére; stb. Nem szabad azt gondolnunk, hogy mind
azok, akik a történelem különböző szakaszaiban súlyos terheket
róttak a közösségre, és láthatólag kegyetlen és értelmetlen tör
vényeket alkalmaztak, szükségképpen rossz szándékú vagy kor
rupt emberek voltak. Sokuk abban a meggyőződésben cselekedett,
hogy Istent szolgálja mindezzel; olyannak képzelték Istent, aki
úgy gondolkodik, mint ők.)

A jogi kézikönyvekben keveset olvashatunk erről, ennek ellenére
kétségtelen, hogy a kánonjog minden korban nagymértékben tük
rözte Isten személyiségének akkori felfogását. A mindenkori is
tenkép alakította a törvényt. Hadd utaljak két egymással ellentétes
szemléletmódra.

Az első századokban ezt a felfogást áthatotta a feltámadt Krisz
tus még eleven emlékképe; vagyis kevésbé feledkeztek bele az
adminisztratív részletekbe, és tág teret kaphatott a nagylelkűség

és a megbocsátás." Nem is illett volna semmi más a Feltámadott
hoz.

A trienti zsinat utáni korszak a részletek és büntetőintézkedések

millióival a jogrendszer nagyarányú megnövekedését hozta. Emö
gött kétségtelenül az akkurátus hivatalnokként és aggályos bíró
ként elképzelt Isten fogalma húzódott meg.

Ha ma a törvényalkotás és -értelmezés számára lehetséges ins
piráció forrásaként kutatjuk az istenfogalmat, akkor eleven kap
csolatba kell kerülni a teológiai gondolkodás legjavával, s föl kell
tenni a legégetőbb és legcélszerűbb kérdést, amit ez a tudomány
valaha is feltehet: ki a mi Istenünk? (A II. Vatikáni zsinat sokat
tett azért, hogy istenképünket kiigazítsa és ennek megfelelően jog
rendszerünk is átalakult. Példák: a zsinat kifejezte többek között
azt, hogy Isten olyan személy, aki mindenkit meghív a szentségre,
a törvények pedig több feladatot kezdtek átengedni a világiaknak;
valamint azt is, hogy a nem katolikus keresztények között is mun
kálkodik Isten kegyelme, a vegyes házasságokat érintő jogszabá
lyok tehát módosításra kerültek.)
Az egyházszervezet struktúráját vizsgálva sürgető igényt tapasz

talunk a szolgálatra, mint a hatalom szempontjával szemben meg
határozott horizontra. Az új kódex hangsúlyozza a "szent hatalom"
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A modern
tennészettudományok

horizontja

gondolatát (a potestas regiminis formájában), ahhoz azonban, hogy
egy ilyen jellegű hatalom az egyház mindennapi életében betölt
hesse rendeltetését és kielégítően funkcionáljon, szüksége van arra,
hogy a szolgálat kötelezettsége folyamatosan egyensúlyban tartsa.

Hadd világítsam meg ezt egy nagyon gyakorlati példával. Az
új kódex 1095. kánonja érvényes házasság megkötésére alkalmat
lannak mondja azokat, akik értelmileg fogyatékosak, vagy ítélő

képességük komolyan sérült, vagy pszichológiai okok miatt nem
képesek a házasság kötelezettségeinek eleget tenni. Hogyan kell
megítélni az ilyen zavarokat? A pszichológia vagy a kánoni ren
delkezések horizontjából? Ha az első eshetőséget választjuk. a ká
nonjog orvosi szakértelmen alapuló véleményt építhet magába;
egyébként önmagában nagyon keveset tud tenni, attól eltekintve,
hogy egy valóban hiteles és csorbítatlan keresztény antropológi
ának igyekszik érvényt szerezni. Ha a második lehetőség mellett
döntünk, a kánonjog saját illetékességi körén túli orvosi kérdésben
kényszerül ítéletalkotásra; ezt az alternatívát minden valószínűség

szerint bírósági esetek véget nem érő elemzése jellemezné.
Számos példát hozhatnánk még a horizontokra, melyeket a ká

nonjog magába építhetne, illetve esetenként magába kellene épí
tenie.

Gyakorlati alkalmazhatóság

A feladat a zsinat után Sokszor elhangzott már, hogy az új kódexet kell a II. Vatikáni zsinat
fényében értelmezni és nem fordítva. Még pontosabban úgy fogal
mazhatnánk, hogy az új kódexnek nincs korrekt és hű értelmezése,
ha nem azokban az újonnan feltáruló horizontokban születik meg,
melyeket maga a zsinat nyitott meg.

Az oktatás. Felmerül a teljesen jogos kérdés, hogy az új szem
léletmód igénye milyen követelményeket támaszt a kánonjogászok
oktatásában. A Sapientia Christiana és az ezt követő Ordinationes
kezdem dokumentumok főképp a kurzusok anyagát tárgyalják.
Az oktatás legfontosabb szempontja azonban az új horizontok
megnyitása a hallgatók előtt. Eljátszhatnánk az e-ducere szó eti
mológiájával: oktatni annyit tesz, mint kivezetni a hallgatókat meg
szokott világukból és újabbakba bevezetni - in-ducere - őket. Az
új információk ugyanabban a látómezőben való puszta felhalmo
zása szűk látókörű specialistákat terem, akik roppant mennyiségű
szakmai mozzanatot ismernek, de képtelenek a törvényt /laz egy
ház szavaként/l kezelni.

A kommentárokat az új szemlélet szerint kell összeállítani. Ezt
negatív és pozitív módon is megfogalmazhatjuk. Negatív szóval
azt kell mondanunk, hogy a tisztán jogszerű kommentárok, ami
lyeneket a zsinat előtt olvashattunk, már nem megfelelőek.Pozitív
értelemben ez azt jelenti, hogyakommentároknak fel kell mu-

573



5 Vagy megpróbálni
megérteni egy

kommunista állam
törvénykezését a

politikai elmélet nélkül,
mely inspiráita azt. Ez a

jogrendszer a
.szocialista" értékek

szolgálatára, nem más
célokért született.

Amikor néhány
országban az ezen
értékekben való hit

összeomlott, a
törvényeket tartó alapok
inogtak meg - s ezzel

a jogrend maga is
összeroskadt.

tatniuk a törvények által szolgálni kívánt értéktartalmakat is, majd
ezek szempontjából kell megítélniük a törvényeket. Sőt a szakmai
folyóiratok recenzióiban elsősorban a szerzők látókörét kellene ele
mezni. Így a horizontelmélet az értékelés biztos eszközévé válhat.
Egy ilyen módszer nagyban hozzájárulhatna a kánonjog tudo
mányának újabb felvirágzásához. (Könnyen elképzelhető,hogy az
új kódexről régi szemlélettel írott kommentárok szülessenek; azaz
lehetséges az 1983-as törvényeket abban a horizontban vizsgálni,
melyben az 1917-es kódex készült. Az igazság az, hogy csakugyan
léteznek már ilyen kommentárok és közülük nem egy kétségtelenül
elfogadható. A szerzők rendszerint leszögezik, hogy "a jogi kere
teken belül" mozognak - olyan horizontot értve ezen, mely a
jogi megfontolásokon kívül semmi mást nem tartalmaz. Még a
polgári jog oktatói is többre törekszenek ennél manapság, akik
kezdenek tudatára ébredni annak, hogy jogrendszerük nem érthető

meg teljességében történelmi, gazdasági és társadalmi hátterének
bemutatása nélkül.)

Egy ellenvetés: az elképzelés túl idealisztikus. Mindez két ponton
tűnhet túlságosan idealisztikusnak. Egyrészt nem várhatjuk el a
kánonjogászoktól, hogy a teológia, a filozófia és más tárgyak spe
cialistái legyenek; még ha kívánatos volna is, az átlagos képességű

ember számára ez egyszerűen nem megvalósítható. Másrészt a
kánonjogot nagyon sok polgári jogi szakember tanulmányozza és
műveli, akiknek semmilyen teológiai előképzettségük nincsen; ezt
a jogrendszert számos európai egyetemen a polgári jogi iskolákban
tanítják, és kizárólag a polgári jogtudomány horizontján belül ke
zelik.

Az első problémára válaszolva azt mondhatjuk, hogy az elkép
zelés nem lehetne realisztikusabb: a tudományok valódi szerves
kapcsolódására épít. A kánonjog a keresztény hittartalmakból és
az azokat vizsgáló teológiai reflexiókból születik. A teológia kire
kesztésével tanulmányozni tehát olyan volna, mint egy folyót a
forrása nélkül szemlélni. Vagy mint az iszlám hitre való utalás
nélkül törekedni törvényeik megértésére.5 Ha ezt beláttuk, elis
merhetjük, hogy a feladat ijesztőnek tűnik, és nagy igényeket tá
maszt. Azonban nincs más, értelmileg elfogadható és korrekt al
ternatívánk; mutaiis muiandis, a Szentírásból vett mondást kell al
kalmaznunk: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!"
Ha egyszer Isten egyházat akar, akkor egységet akar annak hite
és cselekvési normái között is.

A másik problémával kapcsolatban el kell fogadnunk, hogy a
jövőben valószínűleg a kánonjog két eltérő megközelítésmódja lé
tezik majd egymás mellett. Az egyik a teológia segítségével tö
rekszik majd megértésére, a másik pedig a polgári jogtudomány
rendszerén belül fogja kezelni. Ez az elkülönülés nem lesz újkeletű;

bizonyos mértékben már eddig is létezett. A kánonjoghoz való
közelítés módjában mindig is volt némi különbség az európai
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Befejezés

polgári jogi tanintézetek és az egyházi egyetemek között. Anélkül,
hogy tagadnánk a polgári jog horizontjának jelentőségét,az egyház
belső használata számára nélkülözhetetlen a teológiai horizont.
VI. Pál 1972 december 17-i beszédében kijelentette: "Azért tehát
világosan feltárul mind a Kinyilatkoztatásból, mind az apostolok
körében megfigyelhetőjoggyakorlatból, hogyakánonjog megszen
telt jogrend, teljesen különböző a polgári törvénykezéstől.Külön
leges formájú - hierarchikus - törvény, ne felejtsük el, mégpedig
Krisztus akaratából az. A maga teljességében beleszövődik az egy
háznak a megváltás művét folytató tevékenységébe. Mivel ez így
van, a polgári társadalom jogi intézményei nem ültethetők át az
egyházba veszélytelenül.

Amikor akadozik a párbeszéd. Ha két személy (vagy akár csoport)
ugyanazon a horizonton belül a tudatosság eltérő szintjén mozog,
vagy ha más-más horizontokban gondolkodnak, a kölcsönös meg
értés nem jöhet létre az információcsere vagy az eltérő álláspontok
kifejtése révén, mivel az egyikből a másikba való átmenet a teljes
személyiségben végbemenő átalakulás segítségével történhetne
meg. Egy ilyen átalakulás sokkal többet feltételez egy szillogizmus
meggyőző erejénél. Ez az, ami miatt a reformációt követő hitviták
"tökéletes érvei" oly gyakran sikertelenek maradtak, és nem ve
zettek áttérésekhez. Ez az, amiért a katolikus fundamentalisták
képtelenek elfogadni a II. Vatikáni zsinat reformjait. Valójában kép
telenek kilépni szűk horizontjuk határai közül. Számukra ez olyan
lenne, mintha az ódon ház melegéből, melyben felnőttek, átlép
nének valami modem konstrukció ismeretlen zugaiba; nem tudják
elviselni a váltás terhét.

Megtévesztően egyszerű elmélet. Gondolatmenetünk végéhez érve és
az eredmények összefoglalására törekedve vessünk még egy utolsó
és mélyreható pillantást a horizontelméletre! A dolog kétoldalú.
Egyrészt mint elmélet egyszerűnektűnik; filozófiai képzettség nél
kül is megérthető, hogy minden ember vagy akár minden emberi
közösség rendelkezik egy bizonyos látókörrel, ami jellemzi és meg
határozza minden egyes gondolatát és tettét. Másrészt a gyakorlat
ban egy-egy horizontváltás majdnem teljességgel befolyásolhatat
lan lehet: mind az egyetemes történelem, mind saját tapasztalatunk
arról a tényről tanúskodik, hogy az egyik horizontból a másikba
lépni katarzist jelenthet akár a személy, akár a közösség számára.
(Egy friss példa: Lefevbre érsek nem tudta magát a II. Vatikáni
zsinat horizontjába való lépésre bírni. A [minden bizonnyal sokak
által kifejetett] fogalmi magyarázatok semmilyen mennyiségben
nem tudták meggyőzni; csak egy radikális átalakulás tudta volna
arra késztetni, hogy elfogadja a zsinatot. Ez érdekes kérdést vet fel:
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hogyan viszonyuljunk azokhoz, akiket eltérő horizontok választa
nak el tőlünk? Mit tehetünk még az egységért azonkívül, hogy fo
galmi és nézetbeli párbeszédbe bocsátkozunk? Ismereteim szerint
még nem született kifejezetten e kérdésnek szentelt tanulmány.)

Az elmélet megtévesztő.hiszen ha feltárul előttünk és megértjük
jelentését, harmonikusan beleillik saját tapasztalataink világába;
nincs semmi különös vagy megdöbbentő benne. Mégis számos
ókori és modem filozófus figyelmét elkerülte, hogy látókörünk
tágassága milyen nagy befolyással van minden fogalm unkra és
véleményünkre, ezért nem adhattak teljes képet a megismerés fo
lyamatáról. Azt sem láthatták világosan, mi az oka annak, hogy
oly sok intellektuális vita és konfliktus nem vezetett megnyugtató
eredményhez. Úgy vélték, a fogalmak és vélemények még bővebb

kifejtésére volna szükség; nem ismerték fel, hogy a horizontok
konfliktusával állnak szemben.

Eltérő horizontokat összhangba hozni, vagy már meglévőt tá
gabbá tenni valójában komplex folyamat; komplex, mivel az át
alakulás az egész személyiséget vagy adott esetben a közösséget
a maga teljességében igénybe veszi. A küszöbön álló változás köny
nyen mutatkozhat veszélyesnek, hiszen elszakít a gyökerektől, mi
előtt az új környezetben való meggyökerezést lehetövé tenné. Az
átlépés folyamatában túl sok mindent át kell értékelni abból, amit
az egyén féltve őríz identitásának alapelemeként.

Az egyház törvénykezésének hiteles fejlődése mindezek alapján
nem csupán újabb fogalmak elsajátításának és más módon való
rendszerezésének függvénye; olyan személyek kellenek hozzá, akik
képesek szellemi tevékenységüket magasabb szintre emelni, és tá
gabb látómezőbe lépni. Az egyház jogi életének jövője tehát sokkal
inkább e személyek képességein múlik, mint az ismereírnennyi
ségen, amit felhalmozhatnak. Azokon múlik majd, akik új szem
léletmód - novus habitus mentis - szerint élnek és dolgoznak.

Lukács László fordítása
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