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Egyéni felelősség

Tekintetes Szent István Akadémia!
Igen tisztelt Ünnepi Ülés!
Mikor a csapongó érzelmek vagy még inkább a felszabadított szenvedélyek egyéni

és kollektív vonatkozásban sokszor annyira elragadják az embert, hogy már vagy
nem is érzi, vagy nem akarja érezni azt a felelősséget, amely őt erkölcsileg beszámít
ható egyéni vagy másokéval közös, tehát kollektív cselekedeteiért egyénileg terheli
Isten és emberek előtt: akkor elsősorbana kinyilatkoztatott hit- és erkölcsi igazságok
Istentől rendelt őrének, Krisztus egyházának a feladata, hogy az említett érzelmek
kel és szenvedélyekkel szemben a természetfeletti kinyilatkoztatás, valamint a termé
szetes ész útján megismert igazságok alapján rámutasson a tévedésekre, a túlzásokra
s ezek veszedelmes következményeire, és a felelősséget illetően iparkodjék az embert
egyéni és kollektív vonatkozásban a helyes elméletre és gyakorlatra visszavezetni,
rámutatván arra is, hogy a felelősség számadással és a megtorló büntetés elviselésé
nek kötelezettségével jár.

De ugyanez a feladata az egész államgépezet minden rangú és rendű irányítóinak,
valamit a tudományokat művelö egyéneknek és belölük összetevő szervezeteknek is.
Az egyénnek ugyanis, akár külön, akár valamely szervezeten belül foglalkozik a tu
dományokkal, nem azért kell művelnie a tudományokat, hogy ő maga tudjon, vagy
hogy tudása miatt mások tudomást szerezzenek róla; nem is azért, hogy szellemi ter
mészetű tudását anyagiakért osztogassa: hanem azért, hogy tudásának közlésével
másokat is felemeljen és azok épülésére szolgáljon. Akadémiánk tehát saját céljának
keretein belül marad, mikor az embert egyéni vagy kollektív cselekedeteiért terhelő
egyéni felelősségéreelnökének szavával rámutat.

Én tehát, mint a Szent István Akadémia elnöke, most nem á kollektív felelősségről

kívánok szólni, amely - sajnos - inkább csak elméletben van meg, a gyakorlatban
pedig legtöbbször majdnem a semmivel egyenlő, mert hiszen nemcsak az iskolában,
hanem az életben is éppen a kollektív felelősség jelentéktelenségével iparkodnak az
emberek saját lelkiismeretüket megnyugtatni és kollektív, vagyis másokéval közös
cselekedeteik következményei alól kibújni. Most inkább az egyéni felelősségről

beszélek, amely elméletben nemcsak az egyéni, hanem a kollektív cselekedetek ese
tén is megvan. és amelynek a gyakorlatban is érvényesülnie kellene, mert a cselekvő

ember értelméből és szabad akaratából szükségképpen következik. Az értelemmel és
szabad akarattal megáldott ember ugyanis felelős minden cselekedetért, amely neki
erkölcsileg beszámítható. Beszámítható pedig neki minden cselekedet, amely az övé.
Ámde az övé minden cselekedet, amelyhez belső és külső gátlásoktól függetlenül, ér
telmével és szabad akaratával hozzájárult. Ilyen gátlások az értelmet illetőleg a
kérdéses cselekedeteknek az isteni és emberi törvényekhez való viszonyára vonátko-
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zó tudatlanság vagy tévedés; az akaratot illetően pedig a félelem, az erőszak és a
szenvedély, végül pedig a gondatlanság. Gátlások esetén természetesen már csak
annyiban mondhatjuk a cselekedetet valamely ember cselekedetének, amennyiben
értelme és szabad akarata a gátlások ellenére is hozzájárult; következőleg csupán
ennek a hozzájárulásnak arányában állapíthatjuk meg az egyéni felelősségetis.

Tekintetes Akadémia! Az egész katolikus erkölcstannak mind a belső, lelkiismereti,
mind pedig a külső fórumon az emberi értelem és szabad akarat közremüködésével
végbevitt cselekedetekkel járó egyéni felelősség az alapja. Eszerint kell tehát elbí
rálni a papság és a hívek életét az egyházi, a polgárok életét pedig az állami közigaz
gatás szempontjából. Ugyancsak ez az alapja az egyházi és az állami igazságszolgálta
tásnak is, mert cselekedeteink erkölcsi megítélése szempontjából mind a belső, mind
pedig a külsö fórumon minden embert egyénileg, vagyis az összes belső és külső

adottságok rnérlegelésével és figyelembevételével bírál el az Isten, és így kell elbí
rálniuk az embereknek is. Csak így lehet ugyanis eldönteni, mennyiben kell a csele
kedeteket az értelem és a szabad akarat rovására írni, vagyis erkölcsileg beszámítani,
az egyéni felelősségetmegállapítani és az esetleges megtorló büntetést kiszabni.

Az értelemnek és a szabad akaratnak az emberi cselekedetekhez való hozzájárulása
mértékében az egyéni felelősség megállapítását nemcsak az Isten íratlan törvénye, a
természeti törvény alapján ítélő természetes ész kívánja, hanem megköveteli maga az
isteni kinyilatkoztatás és ennek következtében Krisztus egyháza is, amely azt tör
vényhozásában és igazságszolgáltatásában. valamint egész életében gyakorlatilag is
alátámasztja. De ugyanazon okból Isten akarata szerint egyházának eljárásához kell
igazodnunk állami vonatkozásban is.

Valóban, Tekintetes Akadémia, már a természetes ész megkívánja, hogy a lényege
szerint testből és lélekből álló ember a tőle származó cselekedetek közül csupán
azokért tétessék egyénileg felelőssé, vagyis csupán azok számíttassanak be neki er
kölcsileg, amelyek az ő emberi cselekedetei, amelyekhez tehát emberi mivoltának az
a része is hozzájárul, amely nélkül nem volna ember, vagyis a lelke, illetve lelkének
az értelme és szabad akarata. Nem számíthatók be tehát az eszük használatát nélkü
löző vagy az eszüket használni nem tudó embereknek olyan cselekedetei, melyeket
öntudatlanul végeztek; az eszüket használni tudó embereknek pedig azok a cseleke
detei, amelyek vagy értelmük, vagy szabad akaratuk, vagy mindkettö hozzájárulása
nélkül jöttek létre.

Ugyanezt az egyéni felelősséget hirdeti és sürgeti az isteni kinyilatkoztatás is,
mégpedig mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben.

Jeremiás próféta megrázó siralmaiban ugyan az ószövetségi zsidó nép nevében
még keservesen panaszkodik: "Atyáink vétkeztek és nincsenek többé; és mi viseljük
az ő gonoszságaikat!" (Jer. sir. V. 7). De az Isten helyteleníti ezt a téves felfogást,
amely az egyik ember cselekedetéért, illetve búnéért másokra is átvitte a felelőssé

get. Azért Ezekiel próféta ajakával világosan hirdeti az egyéni felelősséget, mikor
választott népétől azt kérdezi: "Mi dolog az, hogy köztetek példabeszédül veszitek e
közmondást Izrael földén, mondván: az atyák ették a savanyú szölöt és a fiak fogai
vásnak el?" (Ez XVIII. 2). Majd megesküszik: "Élek én, úgymond az Úr, nem lesz nek
tek többé e közmondás példabeszédül Izraelben. íme, minden lélek az enyém: mint
az atya lelke, úgy a fiú lelke is az enyém; amely lélek vétkezik, az hal meg." (Ez XVIII.
3., 4). Végül, részletesen kitér egyes jó és rossz cselekedetekre, s annak javára vagy
terhére írja őket, aki azokat elkövette. Tehát - úgymond - lIa fiú nem viseli atyja
gonoszságát és az atya nem viseli fia gonoszságát" (Ez XVIII. 20), hanem, mint Jere
miás próféta jövendöléseiben hirdeti: "Aki savanyú szölöt eszik, annak fogai vásnak
el; kiki a maga gonoszsága miatt hal meg." (Jer XXXI. 29. 30).
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Az Újszövetségben Krisztus Urunknak egész fenséges erkölcsi tanítása szintén az
egyéni felelősség elvén épül fel. Ő sem engedi a felelősséget egyik emberről a másik
ra átvinni, mert mindenki saját cselekedeteiért felelős, úgyhogy lsten e szerint az elv
szerint számítja be a cselekedeteket s osztogatja a jutalmat, vagy szabja ki a büntetést
sokszor már itt a földön, de minden esetben a másvilágon. Szent Pál apostol világo
san tanítja: "Kiki ami jót cselekszik, annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár
szabad." (Ef VI. 8). Vagy más helyen: "Kiki pedig tulajdon jutalmát veszi az ő munká
ja szerint.' (I. Kor III. 8). Az egyéni felelősség azonban tökéletesen majd az utolsó
napon érvényesül, mikor "eljő az Emberfia az Atyának dicsőségében és akkor megfi
zet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint" (Máté 16,27; Róm II. 6; Jel XXII. 12), és kiki
örökké boldog lesz, vagy pedig a maga terhét fogja viselni az egész örökkévaló
ságban.

Isteni Mesterének örökszép és változatlan tanítása szerint természetesen az egyház
is szüntelen hirdeti az egyéni felelősséget.

Azért az egyház is kezdettől fogva helytelenítette és most is helyteleníti a felelős

ségnek egyik emberről a másikra való indokolatlan átvitelét, amelyet most is olyan
jellegzetesen fejeznek ki Pompeiben, mikor a Vezúv kitörésével járó veszedelemben
azt mondják, hogy Nápoly követi el a bünt és Pompei adja meg az árát!

Ezzel a téves felfogással szemben III. Celesztin pápa (1191-1198) egyik decretalisá
ban világosan kimondja, hogy a búntett annak elkövetőjét terheli:Peccata suos
auctores tenere debent (C. 2. X, III, ll); VIII. Bonifác pápa (1294-1303) pedig ugyan
ezt az elvet hirdeti a büntetésről: Ut poena suum auctorem teneat (c. 37/1. 6/in Vr),
amit az új egyházi törvénykönyv így kodifikált: Non licet poenam de persona in per
sonam ... producere (can. 2219. §. 3.). Ezért, mikor az egyház kollektív cselekede
tekért valamely testületre szab ki büntetést, az ártatlan tagokat lehetőlegkíméli (can.
2274; 2285), sőt az interdictum alól egyenesen ki is veszi őket (can. 2276). A mondot
takból szűkségképpen következik, hogy az egyház mindig helytelenítette s most is
helyteleníti az ún. represszáliákat, vagyis egyesektől elkövetett büntetteknek olya
nokon való megtorlását, akiknek azokban semmi részük nem volt (Conc. Parisien. a.
314 stb.).

Valóban, Tisztelt Akadémia, Krisztus egyháza a maga egész erkölcsi rendszerét az
egyéni felelősségre alapozza, úgyhogy az egyéni felelősség elve hittudósainknak az
emberi cselekedetek erkölcsi elbírálásáról szóló tanítása szerint is az egész katolikus
erkölcstant átjárja. De az egyház az egyéni felelősséget szem előtt tartja törvényhozá
sában is. Azért az új kódex 12. kánonjában kimondja, hogy törvényei éppen a beszá
míthatóság hiánya miatt nem kötelezik azokat az alattvalóit, akik eszük elégséges
használatával nem bírnak, és ugyanilyen okból - bizonyos kivételekkel - azokat sem,
akik életük 7. évé t még be nem töltötték. A 16. kánonban pedig megállapítja a tudat
lanságnak és a tévedésnek a törvények kötelező erejére, valamint azok meg nem tar
tása esetén az egyéni felelősségre és beszámíthatóságra vonatkozó kihatásait. Hason
lóképpen az egyéni felelősség elvét követi az egyház közigazgatásában és igazság
szolgáltatásában is. Közigazgatás szempontjából az egyéni felelősség alapján tnér
legeli az egyházi személyek és egyházi alkalmazottak, valamint a hívek cselekedeteit.
Ilyen alapon iparkodik betölteni a különböző hivatalokat; ilyen alapon teszi meg
egyéb intézkedéseit és folytatja le a szükségesnek mutatkozó adminisztratív eljáráso
kat (can. 2142. sq), Igazságszolgáltatásában a belső - lelkiismereti - fórumon, a töre
delem szentségében, Krisztus rendelése és a dolog természete szerint nem elégszik
meg az általános gyónással. hanem kezdettől fogva megmaradt a részletes gyónás
mellett, mert Krisztus papjai mint Istentől rendelt bírák (can. 870; 888) csak a gyónó
cselekedeteinek részletes feltárása alapján, az értelem és a szabad akarat közre
müködésének és az összes gátló okoknak, valamint az enyhítő, illetve súlyosbító
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körülményeknek figyelembevétele (can. 901) után állapíthatják meg igazságosan az
egyéni felelősséget, továbbá a beszámíthatóság mértékét és szabhatják ki a bünte
tés jellegü elégtételt (can. 887). A külső fórumon pedig mind a polgári perekben (can.
1869; 1873), mind pedig a bünvádi eljárások során (can: 1959) az értelem és a szabad
akarat közremüködését s az esetleges gátlásokat, valamint a perbe fogott személynek,
továbbá egyéni vagy kollektív cselekedetének minden enyhítő, illetve súlyosbító
körülményeit figyelembe véve, ex actis et probatis iparkodik az erkölcsi beszámítha
tóságot (can. 2199-2211), valamint az egyéni felelősséget megállapítani, ítéletében
pedig a megtorlás mértékét kiszabni.

De, Tekintetes Akadémia, akár egyéni, akár kollektív cselekedetekről van szö, az
egyéni felelősség sürgetésében, megállapításában és megítélésében állami vonatko
zásban is igazodnunk kell a természeti törvény és a kinyilatkoztatás útján az em
beriséggel közölt isteni akarathoz, mert Isten akarata ilyen vonatkozásban is kötele
ző. Igazodnunk kell pedig nemcsak befelé: nemzeti, hanem kifelé: nemzetközi vonat
kozásban is. Azért ilyen vonatkozásokban sem szabad a büntettet és a büntetést,
vagyis a felelősséget indokolatlanul átvinni egyik emberről a másik emberre, egyik
államról a másik államra. Kerülni kell tehát a represszáliákat is, amelyeket régebben
Istennel és az Ő egyházával együtt a világi jog is helytelenített (Justinian. Digest, Hb.
XX, tit. III; Cod. Hb. IV. tit. XII, XIII; Novell. CXXXIV. cap. VII), de amelyet újabban,
úgy látszik - legalább gyakorlatilag -, elfogadnak a nemzetközi életben, mikor egye
seknek beszámítható cselekedeteiért olyan fizikai vagy jogi személyeket, sőt álla
mokat is felelősekké tesznek és büntetnek, akiknek és amelyeknek az illető cseleke
detekben semmi részük nem volt. Ezt a helytelen felfogást - sajnos - sokszor ma
gáévá teszi a közvélemény is. Bélyegezzük meg és büntessük a bünös személyt, egye
sületet, közületet vagy államot, de ne büntessük az ártatlanokat! Isten akarata szerint
tehát az államnak is mindenkit, akár egyéni, akár kollektív cselekedetekrőlvan szó,
az értelem és a szabad akarat közremüködésének, az esetleges gátlásoknak és az
összes enyhítő vagy súlyosbító körülményeknek figyelembevételével, egyéni felelős

ség alapján kell elbírálnia: jutalmaznia vagy büntetnie törvényhozásában, közigaz
gatásaban. a polgári és bünügyi perekre vonatkozó igazságszolgáltatásában.

Míg azonban, Tekintetes Akadémia, a mindentudó és végtelenül igazságos Isten
mind az egyéni, mind pedig a kollektív cselekedetekért abszolút tökéletességgel ál
lapítja meg az egyéni felelősséget, valamint a beszámíthatóságót és szabja ki a juta
lom vagy a büntetés mértékét: addig a gyarló emberektől vezetett egyház és az álla
mok természetesen már nem érik el az abszolút tökéletességet. De annál jobban meg
közelítik azt, minél jobban alkalmazkodnak Isten akaratához törvényhozásukban,
közigazgatásukban és igazságszolgáltatásukban. egyszóval egész életükben.

Ám, ha Isten és az Ő egyháza, valamint az államok az erkölcsi rendet az egyéni és
kollektív cselekedetek beszámíthatósága alapján az egyéni felelősségen építik fel,
akkor az embereknek - híveknek és állampolgároknak - tudniuk kell, hogy cselekede
teikért mind egyéni, mind pedig kollektív vonatkozásban, egyéni felelősség, erkölcsi
beszámíthatóság, jutalom vagy büntetés jár akár ezen, akár a másvilágon. De vajon
érzik-e az egyéni felelősség félelmetességét az emberek magán- és nyilvános, egyházi
és állami életükben? Vajon sok embernél nem homályosodik-e el az egyéni felelősség
tudata, mert azt a felelősséget, amelyet az államok mind magán-, mind pedig közjo
gukban elméletben hirdetnek, a gyakorlatban sokszor nem állapítják meg; és nem
vonják felelősségre azokat, akiket kellene? Mert ugyan ki vonja felelősségre sok
esetben és sok államban azokat, akik az Isten akaratával ellentétes cselekedeteikkel
aláássák saját maguk és családjuk testi egészségét, szellemi és anyagi erőit, munka
bírását és egész erkölcsi életét? Ki vonja felelősségre azokat.iakik az egyház és a haza
mérhetetlen kárára egyéni vagy kollektív cselekedeteikkel meglazítják a keresztény

150



házasságok szilárdságát, szétzüllesztik a keresztény családokat. határt szabnak az
Isten áldásának. vagy egyenesen megakadályozzák azt? Vagy ki rendel el megtorló
intézkedéseket azok ellen. akik ugyancsak egyéni, illetve kollektív cselekedeteikkel
iparkodnak a vallást kiirtani vagy elközörnbösíteni, akik erkölcseikben valóságosan
megmételyezik a polgárokat. vagy akik a természeti és a pozitív isteni törvény el
lenére a szülök, az egyház kezéből szeretnék teljesen kivenni az ifjúságot. s ezzel
akaratlanul vagy szántszándékkal romba dönteni magát a nemzetet? Azoktól a ke
resztény polgároktól. akik egyéni világnézetük miatt vagy egyéni érdekből így rner
nek játszani saját nemzetük erkölcsi életével és nem átallanák biztos végveszedelem
nek kitenni annak egész jövőjét. szeretném megkérdezni. vajon valóban kereszté
nyek-e. és valóban saját nemzetük fiai-e még?

Bárcsak most, mikor a legnagyobb magyar jubileumát ünnepeljük. a keresztény
magyar szűlök, a papok és nevelők. a magyar publicisták, írók és müvészek, az orvo
sok és tisztviselők. a magyar bírák és katonák és mindazok, akik egyesületeink. tár
sadalmunk és közületeink életének irányításában részt vesznek. kiváltképpen pedig a
magyar törvényhozók. öntudatosítanák magukban. hogy Széchenyi Istvánt éppen az
egyéni felelősség tudata s' annak megfelelő cselekedetei tették a legnagyobb ma
gyarrá; és az ő példáját követve sohasem feledkeznének meg arról, hogy egyéni és
kollektív est lekedeteik talán még századok múlva is éreztetni fogják hatásukat a
magyar egyházi és állami életben, végül hogy mindezekért saját személyükben felelő

sek Isten, illetve az egyház és a haza előtt! Az erkölcsileg kifogás alá eső kollektív
cselekedetekkel kapcsolatban különben mindezek befelé hiába próbálnák elaltatni
magukban az igazságos bírót: a lelkiismeret szavát; kifelé pedig hiába mentegetözné
nek. hogy az ilyen káros kollektív cselekedet nélkülük is létrejött volna. vagy hogy a
kollektív felelősségből személy szerint kevés esik rájuk. Hiába hivatkoznának arra is,
hogy ők csak hivatali kötelességet teljesítettek. vagy hogy a pártfegyelem szerint
jártak el. mert erkölcsileg helytelen cselekedetet senkitől sem kíván a haza. Ilyen
cselekedetre sem a munka kollektív természete. sem a hivatal, sem a pártfegyelem
nem jogosít fel, de nem is mentesít az alól a beszámíthatóság alól, amely az egyéni
felelősség címén a kollektív cselekedetben való közremüködés arányában megál
lapítható. És ha ezt az egyéni felelősséget az emberek meg nem állapítanák. egyszer
majd megállapítja az Isten!

Az egyéni és kollektív felelősség kérdésében, Tekintetes Akadémia, szellemi áram
latok jönnek. szellemi áramlatok mennek; új. emberi világnézetek bukkannak fel és
tűnnek le. mert amit tegnap még igaznak hirdettek, ma már meghaladott álláspont.
De egy világnézet mindig igaz marad: az, amely szerint Isten az utolsó napon megfizet
kinek-kinek az ő egyéni és kollektív cselekedetei szerint!

Ezekkel a gondolatokkal Szent István Akadémiánk XXV. ünnepi ülését megnyitom.
(Elhangzott 1941.december 14-én.)

Közzéteszi Bánk József
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