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AJÁNLÁS

A jog magában foglalja egyfelôl az isteni jog emberi természetbôl fakadó követését, és az
ennek nyomán kialakult normatív szokásokat. Mindez a társadalmon belüli kapcsolatok
és viszonyok bôvülése, specializálódása és intézményesülésének a következtében válik
hierarchikusan rendezett írott jogszabályok által irányítottá. A jog rendezôdésének egyik
jellegzetessége, hogy az egyedi esetre született jogi normák helyébe a jog és az adott jog-
rendszer általánosan alkalmazható elvei és szabályai lépnek. A jogalkotó, az egyedi jogi
normák elemzésével axiómarendszerbe illeszti a meghatározott körülmények, valamint
résztvevôk tevékenységét és viszonyát szabályozó új jogi normát. Az egyes jogrendek
számos – az emberi közösség mûködésének lényegileg kötôdô – jelenséget igyekeznek
vizsgálni és a releváns jelenségeket adekvát módon, saját rendszerükön belül kezelni.
Ezen kérdések közé tartozik hagyományosan a konkrét emberi közösség szervezeti fel-
építése és irányítása; a béke és a rend biztosítása, illetve az azzal összefüggô szankciók
rendszerének a kialakítása; valamint a személyek közötti kapcsolatok normatív szabályo-
zása, különös tekintettel a tulajdonra, a szerzôdésekre és általában a gazdasági kérdések-
re. A felsorolt területek szabályozásának jellegzetességei mindig szorosan kötôdtek az
adott korban, földrajzi helyen és kultúrában uralkodó jogszemlélethez, legyen az akár ter-
mészetjogi, akár pozitivista alapból kiinduló. A jogrendszerek történetének vizsgálata
alapján nyilvánvaló, hogy nem tagadható a jognak az erkölcshöz történô valamilyen szin-
tû kötôdése, amelybe beletartozik az igazságosság, az emberi méltóság, a szabadság és a
hûség emberi közösségen belüli értéke. A jogtudomány mûveléséhez tehát elengedhetet-
len a meghatározott jogrendszer jogelméleti és jogfilozófiai alapelveinek és a konkrét jo-
gi normák mindezekhez való viszonyának ismerete. 

A kánonjognak – mint az Egyház önálló belsô szakrális jogrendjének – megértéséhez,
és az egyes jogágaiban felmerülô elméleti és gyakorlati kérdések adekvát megoldásához,
éppen ezért elengedhetetlen az egyházjogon belüli jogfilozófiai elvek megismerése. Nyil-
vánvaló, hogy az Egyház doktrinális és diszciplináris egysége alapján minderre csak a bel-
sô teológiai tartalommal való szoros kapcsolat szem elôtt tartásával van lehetôség. A ká-
nonjogi rendszer egyes elemeit így csakis az Egyház céljának, azaz a lelkek üdvössége
elômozdításának a tükrében lehet helyesen értelmezni.

A fentiek tükrében sajátos, és egyben megkerülhetetlen szerepe van a mûködô jog-
rendszerek, ill. az állam- és jogtudomány alapelveinek megértésében és részletes kifejté-
sében az ún. jog- és állambölcseletnek. Ezt a feladatot kívánja a tomista jogbölcselet
szempontjából teljesíteni Dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fa-
kultási jogú Kánonjogi Intézetének a professzora, aki jelenleg ugyanezen Egyetem Hittu-
dományi Karának a dékánja. Számos korábbi, a kánonjog egyes ágait – elsôsorban a
szentségi jog területét – tárgyaló munkája után, a jelen kötetben a tomista jog- és állam-
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bölcselettel kapcsolatos reflexióit összegzi. Ismert, hogy Magyarországon – mint a régió-
ban általánosan – a természetjog bemutatása és az annak alapján történô jogi érvelés év-
tizedeken keresztül mesterségesen kimaradt az állam- és jogtudományok mûvelésébôl.
Az is látható, hogy az elmúlt másfél évtizedben, a tisztán jogpozitivista állásponttal
szemben, egyre inkább helyet kap a természetjogi érvelés, szerte a világon, amely mos-
tanra már érezhetô hatással van nemcsak az elméleti tudományos életre, hanem a jogalko-
tásra és jogalkalmazásra is. A jogpozitivizmus 19. századi általános elterjedése elôtti idô-
szakot vizsgálva karakterisztikusan jelenik meg elôttünk Aquinói Szent Tamás vagy
éppen Francisco Suarez gondolatainak a meghatározó befolyása a jogról és az államról
kialakított tudományos elméletekre, valamint azok teoretikus megalapozására, nem utol-
sósorban pedig mindennek az oktatására. Kuminetz professzor kifejezetten utal Horváth
Sándor domonkos rendi professzorra, akinek neotomista kérdésfeltevése, mûvei, továbbá
az azokon belül elemzett kérdések szellemi horizontja, alapvetôen motiválta a jelen mû
megszületését. 

A 21. század egyedi körülményei között, amikor a klasszikus kategóriák kikopnak az
egyes tudományok mûvelésébôl, beleértve a jogra és az államra vonatkozó adekvát kér-
dések megfogalmazását és az elnyert válaszok megfelelô mérlegelését és osztályozását is; 
a tomista bölcselet alkalmazása – amely alapvetô szerepének megtartása mindmáig köte-
lezô elôírásként szerepel a hivatalos egyházi dokumentumokban a teológiai képzés kere-
tében oktatott filozófiai tárgyak tekintetében – stabil és letisztult eligazítást tud nyújtani
az emberi együttélést szabályozó jogrend és a tôle elválaszthatatlan erkölcsi magatartás
tekintetében.

Kuminetz Géza új kötetének, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi
Intézetének sorozatában lát napvilágot, mindenképpen erénye, hogy a Szerzô a tomista
jog- és állambölcselet területén megszületett gondolatatit és tanulmányait egymáshoz
kapcsolva, egy rendszerbe illesztve, gazdag áttekintést ad egy olyan szemléletmódról,
amely egységében tud viszonyulni az Isten és ember – ember és ember kapcsolatrendsze-
réhez, így kellô megalapozást képes nyújtani, nemcsak a kánonjog szakrális jogrendje fi-
lozófiai alapjaihoz, hanem általánosságban az ember sajátos evilági küldetéséhez, amely
minden kétség nélkül az Isten által adott üdvösségre irányul. 

Szuromi Szabolcs DSc.
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ELÔSZÓ

Ezek a tanulmányok egyrészt személyes érdeklôdésbôl, másrészt különbözô felkéré-
sekbôl, konferencia-elôadásokból születtek. Személyes érdeklôdésbôl annyiban, hogy
doktori disszertációmnak is ez volt a témája,1 s az ilyen irányú érdeklôdésem azóta sem
csillapodott. A disszertáció témájának kifejtése két, számomra jelentôs emberrel való
találkozást jelentett, amiért ma is nagy köszönettel és hálával tartozom. Erdô Péter pro-
fesszor úr volt a témavezetôm, aki, bár azt szerette volna, hogy mielôbb fogjak bele a té-
teles kánonjog tanulmányozásába, mégis, örömmel vette témaválasztásomat, s azt mond-
ta, hogy egy ilyen téma igen jó alap lesz a késôbbiekben a tételes jog helyes értelmének
kutatásához. A másik ember, maga a dolgozat témájának szellemi atyja, Horváth Sándor
O.P., akinek felfogásmódja, módszere nagyon megragadott; akinek viszonylag rövid jog-
bölcseleti hagyatéka mégis igen koncentrált anyag, valóban, ez a természetjog-tan olyan,
mint ahogy Reginaldo Pizzorni nevezi a szenttamási természetjog-tant, hogy az egyfajta
fény, amelynek sugarában meglátjuk a valóságot, ahogy az a maga sajátos viszonyaiban
feltárul az ember szellemi tekintete elôtt. A tomista természetjog olyan, mint ami talaj és
gyökérzet a tételes jog számára.

Ezért a kötetet a nagy magyar neotomista gondolkodó, jog és társadalombölcselô,
Horváth Sándor O.P. (1884–1956) emlékének ajánljuk, aki 130 éve született. Ezek a ta-
nulmányok óhatatlanul magukon viselik szellemének bélyegét, mivel írójuk tôle – írásain
keresztül – különös indíttatást, inspirációt kapott a jog- és állambölcselet mûveléséhez.

Mire akkorára bôvült az anyag, szabadon választható kurzust is hirdettem Egy tomista

jog- és állambölcselet vázlata címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi
Posztgraduális Intézetében. Bár az anyag tovább bôvül – a közeljövôben szeretném ki-
adni a második kötetet is –, de most már mennyiségében és minôségében is olyannak íté-
lem, hogy kiadásra alkalmas. Így nemcsak hallgatóim ismerkedhetnek a tomista jog- és
állambölcseleti felfogásmóddal, módszerrel, elvekkel, hanem minden érdeklôdô olvasó
is.2 A tomista felfogás alapvetôen természetjoginak nevezhetô, ám ebben a felfogásban 
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2001; FRIVALDSZKY, J. (szerk.), Természetjog. Szöveggyûjtemény, Budapest 2006; FRIVALDSZKY, J., Termé-

szetjog és emberi jogok, Budapest 2010; HERVADA, J., Kritikai bevezetés a természetjogba, Budapest 2004;
STRAUSS, L., Természetjog és történelem, Budapest 1999; MOÓR, Gy., Jogfilozófia (jegyezte: Püski Sándor),
Budapest 1994; PÉTERI, Z., Természetjog – államtudomány. Eszmetörténeti, rendszer- és módszertani alapok,



a tételes jog nem ellentéte, hanem szükségszerû kifejezôdése annak. Ezért a tomista böl-
cseletben nincs úgy kiélezve a természetjog és a tételes jog problémája, mint az volt a vi-
lági jogbölcseleti iskolák és követôik között.3 A globalizáció, s a nemzetek, államok köz-
ti kapcsolatok ismét rávilágítanak az egyetemes értékek és azok kellô erkölcsi, valamint
jogi védelmére, közvetetten a természetjogi (humán) alapokra.4

Az egyház belsô joga, vagyis a kánonjog is nagyban támaszkodik a tomista bölcselet
alapelveire, gondoljunk csak a természetjog elôírásaira. A téma gyakorlatilag felöleli azt
a bölcseleti anyagot, amelyet a katolikus egyház társadalmi tanításának is neveznek. 
A katolikus Egyház társadalmi tanítása pedig igen komoly eszköze az egyház missziós
parancsának, lelkipásztori tevékenységének, éspedig azért, mert rámutat arra, hogy a ke-
reszténység mindig igen komolyan vette evilági feladatait is.5

Nem tankönyvrôl, nem is kézikönyvrôl, hanem tanulmánykötetrôl van szó, ami azt je-
lenti, hogy a megjelölt témakörön belül bizonyos kérdéseket tárgyalnak az egyes tanul-
mányok, melyek próbálják lefedni az egész problémakört.6 Nem kínál e munka átfogó el-
méletet sem, bár úgy véljük, hogy egységes szemléletmód alapján készült, amit sejtet 
a tanulmányok egyfajta logika szerinti csoportosítása. A kötet ezért folyamatosan is ol-
vasható, de külön, tetszôleges sorrendben is, mivel az egyes tanulmányok önmagukban is
érthetôk, ezért maradtak benne a végleges szövegben az elôforduló ismétlések. Négy
nagy rendezô elv köré csoportosítottuk az elkészült tanulmányokat, melyek többé-kevés-
bé egymásra épülnek: 
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Budapest 2005; SZABÓ, M., Jogbölcseleti elôadások (Prudentia Iuris 11), Miskolc 1998; SZABÓ, M. (szerk.),
Natura iuris. Természetjogtan, jogpozitivizmus, magyar jogelmélet (Prudentia Iuris 17), Miskolc 2002; SZABÓ,
M. (szerk.), Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetébôl (Prudentia Iuris 12), Miskolc 2004; SZABAD-
FALVI, J. (szerk.), SZABÓ, J., A jogbölcselet vonzásában. Válogatott tanulmányok (Prudentia Iuris 13), Miskolc
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1. A jogrend megalapozása és a vele kapcsolatos világnézeti problémák: ide helyeztük
az alábbi munkákat: a kereszténység – pogányság – katolikus szemmel; a világnézet –
bölcselet, keresztény világnézet – keresztény bölcselet és tomista filozófia; az emberi
méltóság; a szabad akarat; a lelkiismeret; a három normatív rend és kapcsolatuk; az eré-
nyek és hôsies gyakorlásuk; a bûn, büntetés, bûncselekmény, illetve a bûn és bûnbocsá-
nat; a halálbüntetés; az emberi cselekedetek és bûnök erkölcsi beszámítása; a hatalom és
tekintély mivolta és rendeltetése – katolikus szemmel címmel megjelölt témákat. 

2. Az erkölcsi és a jogrend alkotásának, illetve érvényesítésének tényezôi közé sorol-
tuk az alábbiakat: élethivatások; a pedagógus hivatás; a papi és lelkipásztori hivatás; a jo-
gászi és államférfiúi hivatás; a hívô polgár részvétele a közéletben; a tomista állameszme
aktualitása; a vallások, államok, egyház címû munkákat. 

3. Egyes alapvetô kötelességek és jogok cím alá rendeztük az alábbi tanulmányokat: 
a vallásszabadság joga és kötelessége; az engedelmesség erénye; az igazmondás erénye,
mint a felelôs megnyilatkozás feltétele; a jóhír és az intimszféra védelme; a házasság
méltósága; a család katolikus szemmel – témájú munkákat. 

4. A jogrend mivolta és rendeltetése rendezô elv alá kerültek az alábbi munkák: a jog-
rend természetjogi szemléletének idôtállósága; a természetjog megismerése; a természet-
jog tartalma; a természetjog teológiai értéke címû tanulmányok.

Mivel zömében korábban már megjelent tanulmányok adják e kötet bázisát, melyek
mint a mozaik kockái, kezdik kiadni a kép, vagyis a jog- és állambölcseleti problémakör
egészének sziluettjét, óhatatlanok az ismétlések, vagy ugyanazon problémának más kon-
textusba állítása. Ezért sem folyamodtam a szöveget rövidítô utalás eszközéhez. Az elô-
forduló ismétlések így a jobb megértést, illetve az egyes tanulmányok önálló olvasását
szolgálják.

A tervezett második kötet is ezt a tematikát fogja követni, várhatóan az alábbi témák
kifejtésével: 

1. A jogrend megalapozása és a vele kapcsolatos világnézeti problémák: az erkölcs és
a jog kapcsolata; a jogi és az erkölcsi kötelesség; a kultúra, a nevelés és a jogrend; a tech-
nika, a gazdaság és a civilizáció; a cselekedet jogi beszámíthatósága; a cselekedet erköl-
csi beszámítása és az ún. erkölcsi rendszerek; a cselekedet büntetôjogi beszámíthatósága;
az egyéni és a közjó fogalma; a kormányzati hatalom mivolta és rendeltetése; a jogászi
módszer; a jog és segédtudományai. 

2. Az erkölcsi és a jogrend alkotásának, illetve érvényesítésének tényezôi: a szülôi hi-
vatás; a jogrendezés lelke: az igazságosság. 

3. Egyes alapvetô kötelességek és jogok: az alapvetô jogokról és kötelességekrôl álta-
lában; az emberi élet és méltóság védelme (abortusz, eutanázia, öngyilkosság); a tulaj-
donjog; a pénz bölcselete; a munka és a sztrájk joga; a háború és a béke joga.

A két kötet anyaga így – meglátásunk szerint – nagy vonalakban feltérképezi a tomis-
ta jog- és állambölcselet fôbb témáit, felveti fô kérdéseit és meg is válaszolja azokat.

A tomista jog- és állambölcselet igen szoros kapcsolatban van az etikával. Ezért is
vannak e kötetben szép számmal erkölcsbölcseleti munkák is; oly annyira szoros a két
normatív rend közti kapcsolata, hogy a jog inkább csak védi és kibontakoztatja az erköl-
csi elveket, szabályokat. Sôt, azt kell mondanunk, hogy magának a jognak is megvan 
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a maga etikai alapja, ami nélkül a jog elfajul, s a hatalom elnyomó eszközévé válik. A to-
mista felfogás nagy figyelmet szentel azoknak a tényezôknek, melyek ép és harmonikus
mûködése eredményezi a nagykorú (személyiségében érett) és ezért a jogot értelmesen
alkotó és követô embert.

Ami pedig a forrásokat illeti, régi és új szerzôkre és forrásokra egyaránt utalunk, sôt,
mintha szándékosan gazdagabban igyekeztünk volna dokumentálni a múlt század elsô fe-
le szerzôinek munkáit, mutatva azt, hogy milyen szerves látás jellemezte ôket. Nagy elô-
ítélet jele, ha valaki csak azért nem olvas el egy munkát, mert sok benne a régi szerzôre
való utalás. Próbáltam e régi gondolatokat úgy bemutatni, hogy megállapításaik szinte
megelôzték a ma sokat, hogy ne mondjuk, kizárólagosan emlegetett II. Vatikáni Zsinatot.
Régiektôl és újaktól is csak az igazat kell felkutatnunk és magunkévá tennünk, de ehhez
minden forrást, régit és újat egyaránt, alaposan át kell tanulmányoznunk; ezzel minden-
képp adósai vagyunk a tudománynak, közelebbrôl a tárgyilagosságra törekvés posztulá-
tumának.

Reméljük, hogy a jelen és a tervezett kötet kellôen bemutatja a tomista társadalomböl-
cseletet, s egyrészt számos félreértést tisztáz a jog- és állambölcseletet különbözô szelle-
mi mûhelyekben mûvelôk és a tomista gondolkodók között, másrészt pedig hozzájárul 
a jogbölcseleti tudományos problématudat árnyalásához, az igazi dialógushoz.7

E munkám bevezetôjében is emlékeztetek arra, hogy elsô kísérletemrôl van szó, mely-
ben próbálom felölelni és egységes horizontba állítani a tomista jog és állambölcselet
szerteágazó kérdéseit, valamint lehetséges válaszait. Ezért is leszek nagyon hálás minden
érdemi észrevételért, jó tanácsért, nem számít, honnan érkezik.

Végül külön hálás köszönetemet fejezem ki Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem pro-
fesszor úrnak, a Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnökének és a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Rektorának, aki hathatósan támogatta a kötet intézeti sorozatban (Manualia) 
való megjelentetését.

Budapest, 2013. Krisztus Király ünnepén
Kuminetz Géza
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