
könyv nem erről szól. Régen olvastam ilyen
kedves humorral megírt derűs önvallomást. Per-
sze, mindenkinek vannak fájdalmai (amikor ő
édesapjával Fradi-meccsekre ment, az én édes-
apám bénán feküdt a Pető Intézetben), minden-
kit értek sérelmek, a mi életkorunkban már
ilyen-olyan betegségekkel is küszködünk. És
mégis. Ahogy ő is írja: „Inkább a pozitívumokkal
kellene szembesülnöm, hogy a nehéz helyzetben
is megjelennek könyveim, hogy dolgozni tudok,
ha rendesen járni nem is, hogy Judit a legkülön-
félébb betegségekből ment ki, hogy szeretettel, ag-
gódással vesz körül a családom — ezek sokkal lé-
nyegesebb dolgok. Minthogy az is, hogy professor
emeritus lettem az egyetemen, oktathatok, el-
jönnek a tanítványaim, régiek is, újak is.”

Önéletrajz? Az is, de élénk, szép rajza az Új Em-
ber és a Vigilia körüli szellemi életnek, s minde-
mellett nemzedéki portré is. Valamikor elsőnek írta
meg a Nyugat harmadik nemzedékének tör téne-
tét, most elsőnek írja meg a miénket. (Argumen-
tum, Budapest, 2014)

KENYERES ZOLTÁN

ERDŐ PÉTER: A BŰN ÉS 
A BŰNCSELEKMÉNY
Két alapvető fogalom viszonya az
egyházi jog tükrében

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, kánonjogász-
professzor, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja A bűn és a bűncselekmény című könyvé-
ben a katolikus hit kifejtésének és az egyházjogi
gondolkodás fejlődésének tükrében rendkívüli
precizitással és széleskörű hivatkozással, jogtör-
téneti és hatályos jogi elemzéssel, saját álláspontját
is megfogalmazva kristálytisztán bemutatja az er-
kölcs és a jog normarendszerének viszonyát és
kölcsönhatását a bűn és a bűncselekmény fogal-
ma kapcsolatának területén; konkrétan arra is ke-
resve a választ, hogy — tekintettel az egyházi jog
sajátos teológiai dimenziójára — mi a viszony a
hatályos kánonjogban, különösen a Codex Iuris
Canoniciben a bűn (peccatum) és a bűncselekmény
(delictum) között; s miként a Bevezetésben — a té-
mával kapcsolatos újabb kánonjogtörténeti ku-
tatásokat is megemlítve — írja, vizsgálódása
használható eredményeket kínálhat az állami jog-
rend és az adott társadalomban részben az erkölcsi
tudat, részben az emberi magatartások szintjén
megjelenő moralitás kapcsolatára nézve is.

A nemzetközi hírű tudós szerző reflexiójában
a Biblia világától az ókeresztény és a középkori,
valamint az újkori felfogáson át — kiemelkedő
módszertannal — kalauzol bennünket, amikor a
bűn és a bűncselekmény fogalmának fejlődésé-
ről ír. Ennek keretében a bűnbánat szentsége, a ve-

zeklési fegyelem és az egyházi büntetőjog kate-
góriáinak — például a bűnösségnek — a fejlő-
déséről is szól, kitérve a gyóntatói summákra, s
azok fejlődésére, az önálló kánoni büntetőjog meg-
születésére, a kazuisztikus irodalomra, a közvá-
das és a magánvádas bűncselekmény problé-
májának kánonjogi megjelenésére, az újkori
morálteológiának és a kánonjognak a bűn témá-
jában meglévő kapcsolatára, a reatusnak (bűnös
állapot) a bűn, illetve a bűncselekmény és a
büntetés közötti közbülső fogalmára, s a bűn és
a bűncselekmény mint két különböző norma-
rendszer megsértésére (eme utolsó alfejezeten be-
lül: Juan Azor, Hugo Grotius, Francisco Suárez,
Domenico Ursaya, Placidus Böckhn, Dionysius
Gothofredus, André del Vaulx, Henricus Zoesius,
Arnold Corvinus van Beldern műveit is citálva).
Ezt követően jutunk el az 1917. évi Codex Iuris
Canonici bűn és bűncselekmény fogalmának
tárgyalásához, amelynek előzményeként Erdő Pé-
ter professzor idézi Joseph Hollweck szövegszerű
javaslatát, kiemelve Gommar Michiels Codex-
kommentárját.

A kiváló könyv további fejezetei a jelenleg ha-
tályos egyházjog körébe vezetnek el: a bűncse-
lekmény fogalma az 1983. évi Codex Iuris Cano -
niciben (a korábbi szabályozáshoz képest eltérő,
közvetett leírással — arra is figyelemmel, hogy
omnis definitio in iure periculosa, a törvényi, a tár-
gyi és a szubjektív elem vonatkozásában is kitérve
a változásra, annak okaira, s az 1399. kánon je-
lentőségére, továbbá az 1395. kánon 2. §-a kapcsán
az erkölcs és a jog kapcsolatára); a beszámítha-
tóság szerepe és értelme a bűncselekmény hatá-
lyos egyházjogi fogalmában: „A beszámíthatóság
fogalma az egyházi büntetőjogban” (Cesare
Lombroso elméletéről is említést téve — leszö-
gezve: „A kánonjogban a büntetőjogi beszá mít-
hatóság alapja az emberi szabadság volt és ma-
radt”, s Velasio De Paolis-szal kijelentve: „a
beszámíthatóság »olyan tulajdonság, amely alap-
ján egy cselekedetet és egy hatást vissza lehet ve-
zetni az alany szabad és tudatos akaratára«”), „Sú-
lyos bűn-e minden egyházi bűncselekmény?” (a
nemleges válaszhoz Silvestro Mazzolini, Alfon-
so de Castro, Martin de Azpilcueta, Carlo Anto-
nio Tesauro, Gommar Michiels, Reinhold Sebott
műveit is idézve), „A beszámíthatóság vélel-
me”, „Az »ignorantia facti, non iuris excusat« elve
és a mai egyházi büntetőjog”. Az utolsó fejezet —
„A bűn a hatályos Egyházi Törvénykönyvben a
büntetőjogon kívül” — a bűn szerepével foglal-
kozik: a szentségekkel és a szentelményekkel kap-
csolatban, valamint az egyházi eljárásjogban.
Mind ebből kiemelendő: „»Mivel pedig az emberi
ésszerűség alapvető elvei szerint a jogi-társadal-
mi rend, mellyel a bűncselekmény közvetlenül
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ellenkezik, nem különálló és az erkölcsi rendtől
elzárt rend, hanem az Istentől alapított és lelkiis-
meretben kötelező erkölcsi rend egészének szer-
ves része«, ezért a társadalmi hatóság a cselek-
ményt bűncselekményként nem számíthatja be
akkor, ha az egyszersmind nem bűn is Isten előtt.
Mindez feltételezi, hogy az emberi törvényhozó
mind a büntetendő tényállások, mind a beszá-
míthatósági ismérvek meghatározása során figye -
lembe veszi az erkölcs követelményeit. Ellenke-
ző esetben az erkölcstelen — és így lelkiismeretben
nem is kötelező — »jog« esetével állnánk szem-
ben, ami a 20. század világi jogtörténetében gya-
kori jelenség volt. Az igazságos büntetőjoggal
szemben tehát követelmény, hogy amit büntet, az
erkölcsileg is bűn legyen.” (103–104.)

Erdő Péter professzor végső következtetéseit
a bűn és a bűncselekmény viszonyának teológi-
ai és kánonjogi szempontú áttekintése után, az
Összefoglalásban olvashatjuk; ennek egyik pont-
ja: „…Isten a »természetes« cselekvési szabályok
létének és kötelező erejének forrása. Nem a ter-
mészet önmagában, nem is a természetben pusz-
ta emberi értelemmel felfedezett ésszerűség, ha-
nem a benne kifejeződő személyes isteni akarat
a forrása az emberi kötelezettségeknek” (132.); to-
vábbá: „A hatályos egyházjogban is elválasztha-
tatlan a bűn és a bűncselekmény fogalma, ám nem
látszik szükségszerűnek, hogy minden kánoni
bűncselekmény egyben súlyos (halálos) bűn is le-
gyen. A bűncselekmény kritériuma lehet az át-
hágás súlyossága és külső jellege, de a büntetés
kilátásba helyezése a konkrét cselekményre — elő-
zetes, pozitív egyházi jogszabályban vagy egyházi
hatósági parancsban — nem lehet nélkülözhe-
tetlen. A súlyos és veszélyes bűnök büntethetősége ép-
poly fontos e tekintetben, mint az ártatlanok bünte-
tésének elkerülése vagy a kánoni büntetés elengedésének
vagy enyhítésének lehetősége. A jogpozitivista érte-
lemben vett, pusztán formális büntetőjogi tör-
vényesség helyett az isteni törvényre való utalás
egy magasabb szintű törvényesség követelményét
fejezi ki. Erre törekedni ma különösen időszerű,
hiszen »az emberi jogok eszméje, minden ember
törvény előtti egyenlősége, az emberi méltóság el-
ismerése, sérthetetlensége és az a tudat, hogy az
ember felelős tetteiért, a teremtő Istent valló meg-
 győződésen alapul«.” (133.)

A jogtörténeti szempontból is rendkívül értékes,
lényegre világító kötetet, amelyet gazdag irodalom-
és forrásjegyzék zár, szívből ajánlom mindenkinek.
(Szent István Társulat, Budapest, 2013)

HÁMORI ANTAL

HELYREIGAZÍTÁS

Szende Ákos: A Kádár-kor finnugor nyelvészete egy
hivatástalan piarista, Erdélyi István ügynökjelentései-
nek a tükrében (Vigilia, 2013. 1. 68–74.) című tanul-
mányával kapcsolatban szerkesztőségünk levelet
kapott az 1965 óta Németországban élő hegedű-
művész és nyugalmazott zenetanár Kubínyi At-
tilától, aki a cikk 73. oldalán olvasható, rá és csa-
ládjára vonatkozó információkat így pontosította:
„Amit Szende — Erdélyi egy besúgói jelentése
nyomán — velem kapcsolatban állít, abból min-
dössze annyi igaz, hogy valaha a Burg Kastl-i ma-
gyar gimnázium zenetanára voltam. A többi ál-
lítása valótlan. Nem igaz, hogy Göttingenben
ismertem meg Erdélyi Istvánt. Ismeretségünk
mindössze két rövid találkozásra korlátozódott,
és mindkettőre Mün chenben került sor. Kubínyi
Lászlónak nem a fia vagyok, hanem az öccse.
Édesanyám, Comensoli Mária zongoraművész
nem elkísérte Bartók Béláné Pásztory Dittát a kül-
földi koncertjeire, hanem vele együtt lépett fel e
koncerteken (amelyeken kétzongorás Bartók-
műveket adtak elő).” Kubínyi Attila levelében ha-
tározottan kijelenti: „nem »puhatolóztam«, és nem
»ajánlottam fel« Erdélyinek, hogy összehozom a
német titkosszolgálat egyik emberével, már csak
azért sem, mert soha életemben nem volt közöm
semmilyen titkosszolgálathoz, így a némethez
sem. Ily módon ahhoz sem lehetett semmi közöm,
amit Szende a folytatásban állít: hogy ti. Erdélyit
Németországban »valamiféle ‘játszmás ügybe’
akarták bevonni«, épp akkor, amikor »ki akart
szállni az egész ügyből«, azaz szakítani szeretett
volna a magyar államvédelemmel. Hogy így
volt-e vagy sem, és hogy miért kevert bele jelen-
téseiben Erdélyi éppen engem a »játszmáiba«, nem
tudom — és nincs is kedvem gondolkodni rajta.”
Köszön jük Kubínyi Attilának a pontosításokat, és
elnézését kérjük a Szende Ákos cikkében található,
téves következtetésre okot adó szerencsétlen fo-
galmazásmódért. (A szerk.)
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