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A teológia tudománya évszázadok óta keresi a 
választ az alábbi kérdésekre: az Isten képére és 
hasonlatosságára teremtett ember hogyan kö-
vethet el bűnt, mi az eredendő bűn, milyen a 
bűnös ember és az Isten viszonya, mik a cse-
lekedeti bűnök, mi a bűn egyáltalán, miként 
viszonyul egymáshoz a bűn és a törvény, mi az 
ember felelőssége. A jogtudomány szintén év-
századok óta kutatja a jog, a helyes vagy igazsá-
gos jog, az ember joghoz, bűnhöz, törvényhez 
való viszonyát, az ember alapvető meghatá-
rozottságát. Köztudomású, hogy a válaszokat 
adó világképe, transzcendenshez való viszo-
nyulása meghatározza a problémafelvetésre 
adott megoldást. A jogelméleti alapok megis-
merése segít megérteni e viszonyok alakulását, 
a változásokat és a mai álláspontot. A jog mi-
benlétéről szóló művek azonban könyvtárakat 
töltenek meg. Ennek az írásnak a kereteit szét-
feszítené egy mindenre kiterjedő ismertetés, 
csak csomópontok adására van lehetőség. Ezek 
áttekintése után azonban képet nyerhetünk 
a két tudományterület különbözőségeiről és 
metszéspontjairól az említett kérdések vonat-
kozásában.

A jog meghatározása kapcsán két alapvető 
kiindulási pont létezik már az ókortól kezdve. 
Már Herakleitosz felismerte azt a kettősséget, 
amely „az érzékeink számára hozzáférhető világ 
jelenségeinek valósága és egy magasabb rendű 
harmóniának a logosz fogalmával kifejezett, 
rejtett valósága között”1 feszül. Ő lett az elő-
futára az emberi pozitív jog és egy magasabb 
rendű természetes jog megkülönböztetésének. 
A szofisták gondolatvilágában formálódott ki 
egyre jobban ez a fajta kettőség: ha létezik egy 
örök, változatlan, természetes világrend, akkor 
az ebből levezethető örök, objektív érvényű 
erkölcsi értékek határozzák meg az emberi cse-

1  Hörcher Ferenc – Péteri Zoltán – Takács Péter: 
Állam- és jogbölcselet kezdetektől a felvilágosodásig, Bu-
dapest, Szent István Társulat, 2003, 17.

A BŰNÖS 
EMBER 
JOGÁSZI 
SZEMMEL

Rácsokné 
Fügedi Zsófia

TANULMÁNYOK



78

Rácsokné Fügedi Zsófia

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

lekvést akár erkölcsi, akár jogi vonatkozásban; ha viszont az erkölcsileg vagy jogilag 
helyes cselekvés az emberi akarton múlik, akkor a jogot is úgy határozhatjuk meg, 
mint emberi, illetve közösségi akarat kifejeződését. A sztoikus gondolkodók tovább 
bontották a logosz fogalmát, amely isteni eredetű egyetemes ésszerűség, természet-
törvény, amelyből az ember az értelmén keresztül részesül. Tehát jelenti egyrészt a 
kötelező magatartási szabályok összességét, ami az értelmes természetnek megfelel, 
másrészt magát az emberi értelmet. Cicero ültette át a görög gondolkodást a latin 
nyelvű terminológiába, és öltöztette jogi köntösbe, elindítva ezzel világhódító útjára.

„Van tehát, bírák, olyan nem írott, hanem velünk született törvény, amelyet nem 
tanultunk, nem örökül kaptunk, nem olvastunk, hanem magából a természetből 
vettünk, merítettünk, szívtuk magunkba; nem oktattak vagy tanítottak reá, hanem 
hozzáidomultunk s átitatódtunk vele …” (Milo védelmében, ford. Boronkai Iván, 
89. o.). Ez a természetjog vagy (Cicero meghatározása szerint) a ’valódi törvény’ nem 
más, mint ’az igaz értelem, mely a természettel összhangban áll, amely mindenüvé 
szétárad, amely tartós, örök, amely parancsok révén kötelességre szólít és tilalmak 
által elrettent az álnokságtól, s amely parancs vagy tilalom révén hat a tisztesség-
telenekre. E törvény lerontása az isteni jogba ütköző dolog, s az is tiltott, hogy azt 
részben érvénytelenítsék és éppoly kevéssé lehet egészében véve érvénytelenné tenni. 
[…] valamennyi népet mindenkor ugyanaz az örök és változatlan törvény fog irányí-
tani, és valamennyinek mintegy egyetlen közös mestere és parancsolója lesz: az Isten. 
Ennek a törvénynek az alkotója, ő a döntőbíró, ő a törvényhozó …” (III. 22. 33.)2 

Ezen gondolatok keresztyén megvilágításba helyezése Augustinus nevéhez fűződik. 
Felhívja a figyelmet az isteni és az emberi értelem között lévő jelentős és megszüntet-
hetetlen különbségre, amelyet a törvények világában is szükségszerűen kifejezésre kell 
juttatni, így alkotja meg háromlépcsős hierarchiáját. Az örök törvény (lex aeterna) az 
isteni értelem, az isteni akarat, amely az egész világot kormányozza. Ez tükröződik 
vissza az emberi értelemben, bele van írva az emberek szívébe, ezt nevezi természet-
törvénynek (lex naturalis). A legalsó, harmadik lépcsőfok pedig az időleges érvényű 
emberi törvény (lex humana), amely csak annyiban kötelez, amennyiben az örök 
törvényből levezethető. Aquinói Tamás ehhez a terminológiához igazodva maga is 
úgy határozza meg a lex aeternát mint az isteni bölcsességben öröktől fogva meglévő 
világtervet, amellyel szabályozza a világot. Ez már a teremtés előtt létezett, a teremt-
ményeket ennek vetette alá. Az örök törvény teljességét csak Isten ismeri, annak rész-
legesen az ember is birtokában van azonban, ez a természeti törvény, a lex naturalis. 
Nem szabályok összessége, hanem egy általános elv, amely a lelkiismerettel rendelke-
ző ember számára könnyen felismerhető, és a különböző élethelyzetekben megfelelő 
döntéshez juttat. Ezt pedig így lehet kifejezni: bonum faciendum, malum vitandum, 
a jót meg kell tenni, a rosszat el kell kerülni. Mivel a természeti törvény alkalmazása 

2  Uo., 53.
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kapcsán fennáll az ember tévedésének lehetősége, ezért Isten a Szentírásban ennek 
követelményeit kinyilatkoztatta, amelyet isteni törvénynek, lex divinumnak nevez 
Aquinói Tamás. Az isteni törvény feltétlen, és segít értelmezni az emberi törvényeket, 
amelyek ellentmondásosak lehetnek, illetve csak az ember magatartását szabályozza 
maradéktalanul, így nem képes minden bűnt megbüntetni. Az emberi törvény, a lex 
humana Aquinói Tamásnál közelebbről meghatározza a követendő magatartásokat, 
valamint akár a kényszer eszközével is előmozdítja azoknak követését. Ezek magal-
kotásánál magasabb szintű törvényekre kell tekintettel lenni, azokból kell levezetni, 
tehát nála is megjelenik az elv, amely szerint csak akkor van az emberi törvénynek 
törvény jellege, amennyiben az a természetjogból származik. Tehát a pozitív jogot a 
természetjog alapján kell megalkotni. Összefoglalva tehát: „az örök törvény nem más, 
mint az isteni értelem, mely céljához rendel minden történést. Az isteni törvény az 
isteni értelem közvetlen, az emberi törvény pedig annak az – öntudattal rendelkező, 
értelmes erkölcsi lényekre vonatkozó – természeti törvény által közvetített megnyil-
vánulása. E négyféle törvény tehát úgy is felfogható, mint az értelem négy formája, 
mely a valóság különböző szintjein jelenik meg.”3

Aquinói Tamást követően megjelentek azok az elméletek, amelyek nem az isteni 
értelmet, hanem az isteni akaratot állították a középpontba. Duns Scotus szerint a 
világ kormányzásának szabályait az isteni akarat alakítja ki, a természeti törvény ezen 
alapul. Még radikálisabban fogalmaz William Ockham, aki szerint az emberi érte-
lem nem képes arra, hogy felfogjon bármit is Isten világkormányzásából. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy

„bár Isten létrehozott egy erkölcsi rendet, abszolút hatalmánál fogva elvileg bármikor 
megalkothat, illetve megalkothatott volna egy másik erkölcsi rendet, vagy megpa-
rancsolhatja azt, amit korábban megtiltott. A teremtett erkölcsi rendet ennélfogva 
radikális kontingencia jellemzi abban az értelemben, hogy nemcsak létezése, hanem 
lényege és jellege is teljes mértékben Isten szabad döntésétől és mindenható akaratá-
tól függ. […] az isteni akarat korlátlanul határozhatja meg az erkölcsi kötelességet.”4

Egyedüli követelmény, amelynek meg kell felelnie, az ellentmondásmentesség. Az 
erkölcsiség normája Isten akarata, így egy cselekvés morális státuszát csupán az Isten 
akaratának való engedelmesség határozza meg. Az emberi akarat szabad, a jó és rossz 
cselekvésére egyaránt képes, ezért számára egy külső szabályozó elv szükséges, hogy 
helyes döntést tudjon hozni. Ez az elv a helyes észhez való igazodás, amely Isten pa-
rancsa alapján kötelez minket.

„Bármennyire is magától értetődő az az elv, hogy ’az akaratnak a helyes észhez kell 
igazodnia’, mindenekelőtt Isten parancsa alapján vagyunk kötelesek a recta ratio 

3  Uo., 73.
4  Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság, Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban, 

Budapest, Gondolat Kiadó, 2015, 92–93.
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szavára hallgatni: az isteni akarat meghatározó és elégséges alapja e kötelességnek. 
A lelkiismerettel vagy a helyes ésszel ellentétes magatartás tehát elsősorban azért 
erkölcstelen, ’mert az ilyen cselekvés ellentmondana Isten parancsának és az isteni 
akaratnak, amely azt akarja, hogy ezt a cselekedetet a helyes ésszel összhangban 
tanúsítsuk’.”5

„Tekintettel arra, hogy Isten parancsainak mindig ésszerű engedelmeskedni, egy er-
kölcsi cselekvő, aki egyszerre ismeri el az isteni akarat autoritását, és törekszik arra, 
hogy a recta ratio elvárásainak megfeleljen (ráadásul pontosan azért, mert azok a he-
lyes észtől származnak), az isteni parancsoknak fog engedelmeskedni, úgy gondolva, 
hogy így jár el racionálisan – még akkor is, ha e parancsok elfogadása végső soron a 
hiten és a kinyilatkoztatáson alapul.”6

S miből ismerhető meg az isteni akarat? Az Isten törvényéből. A Szentírásban 
valamennyi természeti törvény megtalálható, vagy közvetlenül, explicite, vagy 
közvetve, implicite; „a Szentírásban ugyanis vannak bizonyos általános szabályok, 
amelyekből – akár önmagukban, akár más premisszákkal együtt – az egész természetjog 
kikövetkeztethető”. Ez a megállapítás merőben új vonás, hiszen arra következtetésre 
enged jutni, hogy „a természeti törvény egy felsőbb szinten voltaképpen pozitív. 
Ockhamnek a (természetjogot is magában foglaló) ius divinumról adott meghatározása 
megerősíti ezt a konklúziót: az isteni törvény az általános érvényű isteni parancsok 
összessége, melyek Isten akaratát rögzítik kifejezett formában a Szentírásban”.7

A pozitivista jogfelfogás megszűnteti a jog megkettőzését, nem ismeri el az embe-
ri akarattól független, öröktől fogva létező jog létét. Számára a jog az ember alkotása, 
a tételes, lefektetett jog. A kifejezés Pierre Abélard-tól származik, aki a XII. században 
használta a pozitív jog kifejezést az emberi jogra, amelybe beletartozik az uralkodó, 
az országgyűlés alkotta jog és az íratlan szokásjog is; lényege az emberközpontúság.

A természetjog fogalmának szekularizációja, az isteni értelemtől vagy akarattól 
való elválasztása a gazdaságilag megerősödött és nagyobb politikai hatalomra törekvő 
polgárság megerősödésével egyidejűleg ment végbe a XVI. században. Ez az új társa-
dalmi réteg saját pozíciójának megalapozásához vette át és formálta át a természetjog 
fogalmát. Az emberi jog felett álló, változatlan, örökérvényű, igazságos magatartási 
szabályokat magába foglaló jogrend létezése, amelyet természetjognak nevezünk, to-
vábbra is központi tétel. Szakított azonban a közösségközpontú hagyományokkal, a 
kiindulópont az egyén és annak szabadsága; valamint eltűnt a tételek vallási-erkölcsi 
igazolása, inkább természettudományi megalapozást kívántak adni. Újjáéledt és elő-
térbe kerültek az ún. társadalmiszerződés-elméletek, amelyek szerint az emberek a 
természeti állapotból egy társulási szerződéssel lépnek át a polgári társadalom korába, 
annak érdekében, hogy közös céljaikat biztosíthassák. Az elméletnek sokfajta válfaja 

5  Uo., 103.
6  Uo., 105.
7  Uo., 113.
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létezik aszerint, hogy milyen okból kötnek szerződést (félelem, tulajdon megvédése, 
belátás); milyen terjedelmű a szabadságról való lemondás (feltétlen és végleges, rész-
leges), illetve milyen korlátai vannak a hatalomnak (természetes, emberi jogok).

A XVII. században alkotó Hugo Grotius szerint a tételes jog isteni és emberi 
eredetű egyaránt lehet. Fő törekvése az volt, hogy a vallásháborúk által megosztott 
Európa ún. közös jogát, a közös alapokat, mindenki számára elfogadható fő téte-
leket keresse meg, amelyek segítenek akár béke, akár konfliktus idején eligazodni.  
A szekularizáció hatására a természetjogot az emberi értelemből vezeti le, számára a 
természetjog az ész parancsa. Ez az ésszerűség, amely a természetben rejlik, határozza 
meg az egyes dolgok, cselekedetek helyes vagy helytelen voltát.

Újabb fordulat Immanuel Kant munkásságával köszöntött be. 

„Míg a kantiánus fordulat előtti filozófiai (többnyire arisztoteliánus-skolasztikus 
vagy természetjogi-szerződéselméleti) rendszerekben az alapot valamely objektív esz-
me jelentette (a kozmosz normatív rendje, Isten akarata, az ember természete vagy 
az önérdek szolgálatába állított okosság), addig Kantnál az alap az emberi szubjektu-
mon belülre kerül, vagyis az ész normája lesz.”8

A jogszabályok az észszerűség parancsai, az értelem követelményeit juttatják kifeje-
zésre.

„Az ember, mint eszes lény képes belátni ezen ésszerűségi követelményeket, s egy-
úttal képes arra is, hogy ezeket törvények formájában általánosan kötelezővé tegye. 
[…] az ésszerűséget a törvénnyel szorosan és elválaszthatatlanul összefüggő követel-
ménynek, a törvényben benne rejlő alapelvnek fogadta el.”9

A jog ugyanakkor csak az ún. külső szféráról vesz tudomást, formális egyetértést vár 
el az embertől, a jogszabály követését, annak oka irreleváns. Az erkölcs ezzel szemben 
belső egyetértést, meggyőződést és annak megfelelő cselekvést vár el.

A pozitivista elmélet új erőre August Comte munkásságával kapott, aki a tudo-
mányosság három szakaszát különböztette meg: a teológiai stádiumban a természeti 
jelenségeket az ember a transzcendens erők jelenlétével magyarázta, a metafizikai stá-
diumban még természetfeletti világból levezetve, de természetjogi jelleggel határoztak 
meg társadalmi és jogi fogalmakat, míg a modern világ a tudományos vagy pozitív 
stádium, melyben minősítés nélkül, csupán a jelenségek leírása zajlik. John Austin 
ebből következő, jogra vonatkozó fogalommeghatározása a pozitivizmus fő tétele: a 
jog a szuverén parancsa. Ez alapján a szuverén hatalom, legyen az bármilyen jellegű, 
jogként határozhat meg bármit; akár erkölccsel, szokással, igazságossággal szembe-
menve. Hans Kelsen számára a jog szintén az állam által alkotott és kikényszerített 

8  Horkay Hörcher Ferenc: Előadások a XIX. és XX. század állambölcselete köréből, Budapest, Szent 
István Társulat, 2002, 9.

9  Péteri Zoltán: Bevezetés a jogfogalmakba, Budapest, Szent István Társulat, 2000, 88.
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jog, minden jog pozitív jog, így felesleges tulajdonképpen a pozitív jelző használata 
is. Minden jogban az a közös, hogy norma, hogy követendő. A jogtudomány nem 
foglalkozhat a jogot létrehozó közeggel vagy annak hatásaival, csak magával a normá-
val. Erre utal műve címe, a Tiszta Jogtan, amelyben így olvashatjuk: 

a „jogi norma fogalmát az erkölcsi normáétól, melyből keletkezett, tökéletesen el-
választja, és a jog öntörvényűségét az erkölcsi törvénnyel szemben is biztosítja. Ezt 
olyan módon teszi, hogy a jogi normát (nem úgy, mint ahogyan a hagyományos jog-
tanban többnyire történik, parancsként fogva fel, mint az erkölcsi normát, hanem) 
olyan hipotetikus ítéletnek tekinti, mely valamely feltételt képező tényállásnak egy 
a feltételtől függő következménnyel történő sajátos összekapcsolását fejezi ki. A jogi 
norma így jogtétellé válik, mely a törvény alapformáját mutatja. Ahogyan a termé-
szettörvény bizonyos tényállást mint okot egy másikkal mint okozattal kapcsol össze, 
úgy a jogi törvény jogi feltételt kapcsol jog- (vagyis ún. jogsértés-) következménnyel 
össze. […] Amikor azt mondjuk: ha az ún. jogsértés beáll, ’kell’ hogy jogsértés-kö-
vetkezmény is beálljon, akkor ez a legyen – mint a jog kategóriája – csak azt a sajátos 
értelmet jelenti, amellyel a jogi feltétel és jogkövetkezmény a jogtételben összetartoz-
nak. A jognak ez a kategóriája tisztán formális jellegű – és ebben alapvetően külön-
bözik minden transzcendens jogeszmétől.”10 

Egy emberi magatartás kizárólag – minden transzcendens értéktől függetlenül – azért mi-
nősül jogellenesnek, mert egy jogtételben egy magatartás mint feltétel egy sajátos jogkö-
vetkezménnyel kapcsolódik össze, és erre a jogrend kényszeraktussal reagál. Ez a pozitiviz-
mus egyik ága, az ún. normativizmus. A másik ág, az ún. jogszociológiai irányzat, amely 
a társadalomra, a jog érvényesülésére helyezi a hangsúlyt. Jeles képviselője, Carl Friedrich 
von Savigny a népszellemre vezette vissza a jog létét, hiszen a jog az együtt élő emberek 
közösségi szokásait összefoglaló normarendszer. A jogot természetes organizmusként kell 
értelmezni, a jog az emberi társadalom fejlődésének terméke, az együtt élő közösségben 
a fejlődés adott pontján természetszerűleg megjelenő tényező. Tehát nem felső akaratból 
vezethető le, hanem magából a társadalomból, alulról sarjad ki.

Mi történik abban az esetben, ha a szuverén, semmibe véve az összes emberi termé-
szetes jogot, erkölcsöt, igazságosságot, alkotja a jogot? Erre a pozitivizmus XX. századi 
képviselője Gustav Radbruch adott választ. Az igazságtalan jog is kötelező, hiszen a szu-
verén parancsa, azonban a jog nem szakíthat tudatosan minden emberi alapigazsággal, 
amennyiben így tesz, úgy tulajdonképpen elveszti jog jellegét, és nem kötelező követni. 

„Ahol az igazságosságra már nem törekszenek, ahol az egyenlőséget mint az igazsá-
gosság magját semmibe veszik, ott a törvény nemcsak ’helytelen jog’, de egyenesen 
hiányzik belőle egyáltalán a jogi jelleg is. Mert a jogot – így a pozitív jogot – nem 

10  Kelsen, Hans: Tiszta jogtan, Ford. Bibó István, Budapest, MTA Sokszorosító, 1988, 12–13.
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tudjuk másképp definiálni, mint rendként és szabályként, mely értelmének megfele-
lően az igazságosság szolgálatára hivatott.”11

A természetjog és pozitív jog szembenállásával kapcsolatban Szabó Miklós így fogalmaz:

„e két irányzat az egzisztencia (a jelenség) és az eszencia (a lényeg) szétválasztásán ala-
pul, akként, hogy a pozitivizmus az érvényesség ismérvével rendelkező pozitív egzisz-
tenciával azonosítja a jogot, a természetjog pedig az egzisztenciától független, azzal 
esetleg nem is rendelkező eszenciával határozza meg azt. […] holott a pozitivitás és 
a helyesség nem egymás alternatívái, hanem kiegészítői és előfeltételei. Ebben rejlik 
Kaufmann javaslata is: a hagyományosan ellentétként felfogott viszonyt polaritás-
ként kell felfogni, a tartalom és forma, az eszencia és egzisztencia egységeként, úgy, 
mint ahogy a Föld pólusai, vagy a férfi és nő, a test és a lélek viszonyul egymáshoz. 
A reális jog ontológiai struktúrája ugyanúgy tartalmazza a formális, mint a materiális 
érvényesség elemét, ugyanúgy a hatékonyság, mint a helyesség lehetőségét, ugyanúgy 
a jogbiztonság, mint az igazságosság mozzanatát, s ugyanúgy létezik törvényként 
(lex), mint jogként (ius).”12

Összegzésként megállapítható, hogy a jog mibenlétére, lényegére, származására, ér-
vényességére és mindehhez viszonyítva az ember szerepére vonatkozóan számtalan 
elmélet létezik.

„Olyan összetett és sokrétű ugyanis az a valóság, amelyet a jog átfog (múltunk hagyo-
mányai, jelenünk kérdései, kultúrába ágyazottságunk, saját emberi mivoltunk kicsi-
nységei: makro- és mikroszféra találkozik itt), hogy nem vizsgálhatjuk részenként ezt 
az egészet anélkül, hogy félrevezető következtetések levonására nem kényszerülnénk. 
Mert amikor a jog lényegét próbáljuk megragadni nem szakadhatunk el attól a tár-
sadalmi valóságtól, amely rendezettségét a jogtól nyeri el, nem tagadhatjuk meg azt 
a kultúrát, amelyből a jog kisarjadt, valamint annak a kultúrának sajátos vonásait 
sem, amelynek a jogot szolgáltatjuk. A világ különböző kultúrái, amelyek szintén 
nem léphetnek ki önnön szociális és edukációs valóságukból, létrehozzák a maguk 
társadalmi érdekeiknek megfelelően saját jogi megoldásaikat.”13

Varga Csaba is kitér a világ és annak jelenségeinek a megismerhetősége és leírása 
kapcsán arra, hogy „voltaképpen egyetlen leírás sem pusztán és kizárólagosan a ’vilá-
got’írja le. Egyszersmind – óhatatlanul – leírja önmagát is”.14

11  Radbruch, Gustav: Törvényes jogtalanság és törvényfeletti jog, in Varga Csaba (szerk.): Jog és filozófia, 
Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből, Budapest, Szent István Társulat, 2003, 234–235.

12  Szabó Miklós: Jogi ontológia avagy: „Mi a jog?”, in Uő. (szerk.): Jogbölcseleti előadások, Miskolc, 
Bíbor Kiadó, 1998, 15. 

13  Péteri: i. m., 26. 
14  Varga Csaba: Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról, Budapest, Szent István Társulat, 2003, 57.
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A jog és kriminológia tudományának emberképe
A bukott ember az eredendő bűn következményeként képtelen a jó cselekvésére, ugyan-
akkor akarva teszi a rosszat. Isten kegyelme nélkül nem képes ellenállni a bűnnek, s jót 
tenni. A jogtudományban nem egységes az emberkép, hiszen eltérő vallási, ideológia 
háttérből különböző jogelméletek születtek az ember képességeire vonatkozóan.

A kriminológia az a tudomány, amely próbálja a bűnelkövetést alakító ténye-
zőket feltárni, a bűnözés miértjére, a bűnelkövetővé válás folyamatára választ adni. 
Empirikus tudomány, amely a bűnözés mint társadalmi jelenség vagy a bűnelkövetés 
mint egyéni cselekvés összetett folyamataira vonatkozóan fogalmaz meg elméleteket. 
A bűnelkövetésnek nincs egyetlen univerzális magyarázata, nem talált ez a tudomány 
sem mindenhol és mindenkor érvényes eszközt a bűnelkövetéssel szemben. Azonban

„újra és újra szembesít minket az emberi természet és a társadalmi valóság roppant 
komplexitásával, amely nem tűri az egyszerűsítést és az egydimenziós sémák alkal-
mazását. …a bűnőzésmagyarázati keretek gyakran homlokegyenest ellentétes szemé-
letmódjuk ellenére is éppen azért válhattak a kriminológiai alaptudás részévé, mert a 
maguk korlátai között mindannyian érvényes és igazolható megállapításokat tesznek 
a bűnözés oksági folyamatairól.”15

A felvilágosodás eszméi, a ráció, az értelem középpontba állítása magával hozta a bün-
tetőjog modernizálását, a kriminológia megszületését. A 18. század második felében 
megjelenő klasszikus büntetőjogi iskola a szabad, felelős, morális érzékkel és értelem-
mel rendelkező polgárt vette alapul, a bűnelkövetés az egyén szabad akaratán, rációján 
alapuló választása, saját döntése. Úgy tekintett az emberre, mint aki esze használa-
tával és a törvények ismeretében képes cselekedeteinek következményeit mérlegelni. 
Megjelent az utilitarista, haszonelvű szemléletmód, amely szerint az emberek aszerint 
mérlegelik a cselekedeteiket, hogy az milyen mértékben okoz örömet vagy éppen fáj-
dalmat. Az öröm elérése, a fájdalom kerülése, vagyis a hasznosság határozza meg az 
emberi viselkedést. Egyéb motivációkkal nem is foglalkozott ez az iskola, inkább a 
tettre koncentrált, fő elve a tettarányos büntetés kiszabása volt, megteremtve ezáltal a 
jogegyenlőséget is; az elkövető származására tekintet nélkül mindenki a tettének meg-
felelő súlyú büntetésben kell, hogy részesüljön. Cesare Beccaria így fogalmaz: 

„Azért annál nagyobb gátak kellenek az embereknek a bűntettektől való tartóztatására, 
minél nagyobb ellenségei e bűntettek a közjónak s minél nagyobb az elkövetésükre csá-
bító inger. Tehát aránynak kell lenni a bűntett és a büntetés között. Az érző lényeket az 
élvezet és a fájdalom mozgatja, s a láthatatlan törvényhozó a jutalmat és a büntetést oly 
rugókká tette, a melyek az embereket még a nagy cselekedeteknél is irányozzák.”16

15  Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós: Kriminológia, Budapest, 
Wolters Kluwer, 2016, 44.

16  Beccaria, Cesare: Bűntett és büntetés, Ford. Tarnai János, Budapest, Franklin-társulat – Magyar 
Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1916, 137–138.
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A 19. század első felében megjelenő pozitivista tudományfelfogás az empirikus meg-
ismerést helyezte előtérbe, amely azt a paradigmaváltást eredményezte, amely szerint 
a bűnözés okai tapasztalati úton megismerhetőek, feltárhatóak. Auguste Comte ál-
lítása szerint ugyanis a társadalmi valóságban ugyanúgy törvényszerűségek uralkod-
nak, mint a természeti világban, így nem is az egyén morális szabad döntésén van 
a hangsúly, hanem a rajtuk kívül álló oksági folyamatokon. E gondolat alapján két 
iskola alakult: a biológiai pozitivizmus és a szociológiai iskola. A biológiai pozitiviz-
mus a bűnös magatartás egyéni jellemzőit kutatta, az elkövetőben rejlő biológiai és 
pszichológiai okokat próbálta feltárni. Állítása szerint a bűnelkövetők alapvető bio-
lógiai és pszichológiai jellemzőik szerint különböznek a társadalom többi tagjától.  
A szociológiai iskola a társadalmi, gazdasági tényezőkben – mint rossz társadal-
mi helyzet, alacsony iskolai végzettség, szegénység – találták meg a bűnözés okait.  
A pozitivizmus tehát az elkövető vizsgálatát helyezte előtérbe, és determinista felfogást 
valósított meg: a bűnelkövetés külső vagy belső kényszerítő okokra vezethető vissza.

A 19. század végén jelent meg a közvetítő iskola, amely a klasszikus és pozitivista 
iskola, valamint a pozitivizmus két ága között épített hidat. Franz von Liszt a teóriák 
egyoldalúságában látta a problémát.

„A kriminálpolitikának és a jogalkotásnak figyelembe kell vennie az antropológiai, a 
biológiai, a pszichológiai és a szociológiai kutatási eredményeket. A közvetítő iskola 
nem ismeri el sem a determinizmus, sem az indeterminizmus kizárólagosságát. Alap-
vetően tett-központú, de fontosnak tartja a tettes személyiségének, motivációinak fi-
gyelembevételét, tehát a tettarányos, de a veszélyességhez is igazodó büntetést tartják 
célszerűnek. A büntetésnek igazságosnak, hasznosnak és szükségesnek kell lennie.”17

A 20. században számos új elmélet született, amelyek a fentebb említett főbb irány-
vonalak valamely változatát képviselték. A kulturális magyarázatok az egyént körül-
vevő, társas interakciók során elsajátított normák eredményeként látják a bűnözést. 
„Az egyén olyan érték-és normarendszerhez igazítja viselkedését, amely ellentétes a 
büntetőjogban kifejeződő többségi értékekkel és normákkal.”18 (Lakókörnyezet, et-
nikum, bandák, szubkultúrák szerepe.) A címkézéselméletek alapja az a felismerés, 
hogy a deviancia, a bűncselekmény fogalma a társadalmi kontextus függvénye, ami 
folyamatosan változik, így a deviáns címkét más és más cselekményekre alkalmazzuk. 
Azt vizsgálták tehát, hogy miként kap egy viselkedés deviáns címkét, illetve hogyan 
hat az egyénre, ha deviánsnak tekintik. A kontrollelméletek merőben új nézőpontot 
vezettek be: nem a jogsértés, hanem éppen a jogkövetés az, ami magyarázatra szorul. 
Az egyén kontrollmechanizmusok hatására lemond a könnyebb előnyről (például 
fizet valamiért, pedig ellophatná), amelyek vagy magában az individuumban vagy 
a társadalomban keresendők (individuális vagy társadalmi kontrollelmélet). A radi-
kális kritikai irányzatok a hatalmi berendezkedésben, a társadalmi rétegek közötti 

17  Borbíró – Gönczöl – Kerezsi – Lévay: i. m., 71.
18  Uo., 131.
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konfliktusokban, jogegyenlőtlenségben látták meg a bűnelkövetés legfőbb gyökerét.  
A realista kriminológia a bűnözés mindennapokban megélt valóságára, annak követ-
kezményeire koncentrál és elveti a determinizmust. Morális és racionális választásnak 
tekinti a bűnelkövetést, mely az egyén önérdekkövetéséből indul ki. A környezeti 
kriminológia az adott bűncselekmény vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. Az elkövető 
ennek csak egy darabja, a szituáció a lényeg: a helyzet, az alkalom, amely fogalom-
ban benne van minden döntést befolyásoló lehetőség, kísértés, inger. Ezen elmélet 
emberképe a szabad akaratú, racionális, önérdeket követő, cselekményét mérlegelő, 
tudatos döntést hozó ember.

Egységes, mindenre választ adó magyarázat tehát nincs, azonban abban egyezést 
mutatnak az elméletek, hogy a bűnelkövetést büntetés kell, hogy kövesse, az ember 
felelősséggel tartozik a tetteiért. Enrico Ferri a pozitivizmus képviselője, tehát eleveti 
a szabad akarat elvét, mégis úgy vélte „a bűnözők morálisan felelősek a tettükért, mert 
racionális döntést hoznak, amikor bűncselekményt követnek el”.19 Természetesen a 
hatályos büntetőjog ismer olyan kivételeket, amikor az elkövető nem büntethető (pl. 
gyermekkor, kóros elmeállapot), azonban ezen esetek többségében is a generális és 
speciális prevenció érdekében valamilyen intézkedést alkalmaz (pl. Igazságügyi Meg-
figyelő és Elmegyógyító Intézetbe zárás).

A bűn jogi vetülete, a norma
Amint az a jogelméleti megalapozásból kitűnik, a jog a szekularizáció révén elválasz-
tásra került az isteni jogrendtől, a jog megsértése világi értelemben nem jelenti Isten 
megsértését, Isten elleni vétket. Ez persze nem zárja ki azt, hogy léteznek jogi kön-
tösbe öltöztetett szabályok, amelyek Isten törvényeivel egyezést mutatnak (pl. em-
berölés tilalma). Tágabb értemben bármely jogsértést bűnként lehet felfogni, hiszen 
aki a polgári jogi törvénykönyvben szereplő tisztesség és jóhiszeműség követelménye 
ellen vét egy tisztességtelen szerződési kikötés megírásával, az erkölcsileg elítélhető, 
jogilag pedig polgári bíróság előtt kötelezhető például az eredeti állapot visszaállítá-
sára. Szűkebb értelemben azonban a büntető törvénykönyv az, amely megmondja, 
hogy adott időben és helyen melyek az a magatartásformák, amelyekre a társadalom 
bűnként, bűncselekményként tekint. A jog a külső emberi magatartásokat kíván-
ja szabályozni, ezen belül a büntetőjog főleg tilt valamilyen cselekedet, kivételesen 
előír. A törvényhozó hatalom határozza meg azt a magatartást, amelynek elkövetője 
a normához fűzött következményeket kénytelen viselni. A magatartás leírása az ún. 
tényállás, a hozzá fűzött jogkövetkezmény a szankció. A bűn, illetve a bűncselekmény 
az adott tényállást kimerítő cselekmény. (Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy 
azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.)

„A törvényi tényállás elvontan fogalmazza meg a bűncselekményt, úgy mint bün-
tetendő cselekményt. A törvényi büntetési tétel elvontan fogalmazza meg, kilátásba 

19  Uo., 69.
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helyezi azt a jogkövetkezményt, amely a törvényi tényállást kimerítő cselekmény 
elkövetése esetén a bíróság kiszabhat.”20

Az, hogy adott időben mi minősül bűncselekménynek vagy milyen súlyú büntetési 
tétel kapcsolódik hozzá, nagyon összetett kérdés. A háttérben gazdasági, politikai, 
társadalmi, erkölcsi, vallási, természettudományos indokok húzódnak meg. Így le-
hetséges, hogy egyes cselekmények kikerülnek a büntető törvénykönyvből, míg má-
sok bekerülnek, vagy változik a cselekmény megítélésnek a súlya.

Hans Kelsen úgy fogalmaz, hogy a deliktum olyan emberi magatartás, amely 
ellentéte a jog által előírtnak. A jog norma, mely szankcióként sajátos kényszerin-
tézkedést tartalmaz. „A jog nem más, mint az illegálisnak nevezett magatartásra – a 
deliktumra – kényszerintézkedés, szankció rendelése.”21 Kérdéses számára, hogy az 
emberek jogkövető magatartása mögött a szankciótól való félelem húzódik meg, hi-
szen igen jelentősek, sőt hatékonyabbak az erkölcsi és vallási indokok. Bár ennek 
vizsgálata a jog területén kívül esik. Az számít, hogy a jog által előírt magatartásra 
sor kerüljön. Ezt pedig minden jogrendszer a jog sajátos társadalmi technikája révén 
kívánja elérni: a kívánatos magatartással ellentétes viselkedés kényszerrel történő fe-
nyegetése által.

„A jog, az erkölcs és a vallás egyaránt tiltják az emberölést. De a jog úgy cselekszi ezt, 
hogy rendelkezik. Ha valaki embert öl, egy a jogrend által megjelölt másik ember a jog-
rendben előírt kényszerintézkedést fogja alkalmazni vele szemben. Az erkölcs a követe-
lésre korlátozódik: Ne ölj! És akkor is, ha a gyilkost embertársai erkölcsileg kiközösítik 
[…], egy nagy különbség még mindig fennmarad. Nevezetesen az, hogy a jog reakciója 
a rendből következő s társadalmilag szervezett kényszerintézkedésből áll, míg az er-
kölcstelen magatartással szembeni erkölcsi reakciót az erkölcsi rend nem szabályozza – 
de ha szabályozná is, társadalmilag nem szervezné meg. E tekintetben a vallási normák 
az erkölcsieknél közelebb állnak a jogi normákhoz. A vallási normák egy emberfeletti 
autoritás büntetésével fenyegetik a gyilkost. Szankciói azonban transzcendentális jel-
legűek: noha a vallási rendtől szabályozottak, társadalmilag nem szervezettek.”22

Ennél a pontnál elengedhetetlen a vallási-erkölcsi és jogi normák hasonlóságairól, 
illetve különbözőségeiről néhány gondolatot kiemelni. Bibó István szerint használ-
hatatlan az a megkülönböztetés, amely szerint az erkölcs a belső, a jog a külső csele-
kedetekre vonatkozik, hiszen bőven van példa ennek ellentétére is. Alapvetően jogi 
megközelítésből próbálunk különbséget tenni az erkölcs és jog között, akár annak 
heteronóm–autonóm, belső kényszer–külső kényszer, imperatív–imperatív–attri-
butív különbségtételéről legyen is szó. A fő probléma abban keresendő, hogy bünte-

20  Békés Imre (szerk.): Büntetőjog – Általános rész, Budapest, HVG ORAC Kiadó Kft., 2003, 22.
21  Kelsen, Hans: Tiszta jogtan és az analitikus jogelmélet, in Varga: Jog és filozófia, 179.
22  Kelsen, Hans: A jog mint sajátos társadalmi technika, in Varga: Jog és filozófia, 195–196.
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tőjogiasítani akarjuk az erkölcsöt, holott a krisztusi etika ezzel szemben áll. Miként 
viszonyul tehát a normarendszer egymáshoz? Egyik a másiktól nyeri érvényességét, 
avagy függetlenek egymástól? A természetjogi felfogás szerint a természetjog adja meg 
azokat az elveket, amelyek alapján erkölcsös, igazságos, helyes jogot lehet alkotni. 
A pozitivista felfogás szerint az erkölcsnek semmilyen hatása nincs a jogra, az attól 
függetlenül érvényes.

„A két szélső álláspont kétségtelen tarthatatlansága következtében mind általáno-
sabb elismerésre talált, hogy egyrészt a jog éppen társadalmi funkciójának más volta 
miatt nem lehet teljes egészében az erkölcsi normák rendjének a része, másrészt a 
jog minden különbözősége mellett is a társadalmi szabályoknak oly területét jelenti, 
mely különösképpen az erkölcs megítélése alá esik. Ha tehát egy jogi jelenség, mely a 
jog sajátos érvényességi kategóriái alá tartozik, erkölcsi ítélet folyamán nem is veszíti 
el érvényességét, maguk a jogi jelenségek jogi érvényességük érintetlenül maradása 
mellett is szükségképpen erkölcsi megítélés tárgyai, akár pozitív, akár negatív lesz is 
ennek a megítélésnek az eredménye.”23

Erkölcs és büntetőjog viszonyát a büntetés mivoltának megértése esetén lehet meg-
határozni. A büntetés fő motívuma – bármennyire is léteznek ezzel ellentétes, csupán 
társadalomvédő funkciót adó nézetek – a megtorlásban rejlik.

„Megtorlás alatt oly hátrányos következményt, szankciót értünk, melyet valamilyen 
érvényes társadalmi szabályrendszer igazol és előír. Ezzel azonban nem ragadtuk meg 
teljes egészében a megtorlás jellegzetes vonásait, mert hiszen a társadalmi szabály-
rendszerek, így a különböző nem büntető jellegű jogterületek is számtalan hátrányos 
jogkövetkezményt: kártérítést, bírságot, végrehajtást írnak elő, amelyek egyike sem 
megtorlás, és nem is büntetés. A megtorlást mindezektől határozott és félreismerhe-
tetlen emocionális jellege különbözteti meg: a megtorlás a jogi eljárások racionalizált 
és intézményekbe merevített formájában is felháborodásból fakadó és felháborodás-
tól izzó jogkövetkezmény. Ezért nem vagyunk képesek elfogadni olyan büntetési 
rendszert, amely pusztán célszerű védekezésre van beállítva: közönyösnek, túlságosan 
megértőnek érezzük a bűncselekménnyel szemben; hiányzik belőle a sértett ember, 
a sértett közösség felháborodásával való szolidaritás, ami minden intézményes meg-
torlás jellegzetes vonása.”24

És miért vállalja ezt a feladatot a büntetőjog? Annak érdekében, hogy ez a felhábo-
rodás intézményes, igazságos, objektív formában kerüljön levezetésre a vérbosszú és 
egyéb eljárások helyett. Ez adja a büntetőjog különleges erkölcsi színezetét:

23  Bibó István: Etika és büntetőjog érvényességi viszonya, URL: http://mek.oszk.hu/02000/02043/
html/41.html Utolsó letöltés: 2018. 01. 25.

24  Uo.
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„az a felháborodás, melyet a büntetőjog intézményessé tesz és levezet, mindig egy 
valóságos vagy vélt erkölcsi Rosszal, bűntettel szemben való felháborodás. Ahol az 
erkölcsi felháborodás a büntetőjog híján önhatalmú megtorlást és bosszút váltana ki, 
ott lép fel a büntetőjog, hogy az erkölcsi Rossznak e nem kevésbé rossz következmé-
nyeit csökkentse.”25

Az erkölcs és a büntetőjog is tehát az erkölcsi Rosszal áll szemben, mindkettő az 
erkölcsi feszültségeket kívánja megszüntetni. Különböznek azonban eszközeikben 
(társadalmi intézmények, eszköztár/etikai értékítélet, erkölcsi élmény) és törekvéseik-
ben (az erkölcs megszüntetni akarja a rosszat, a büntetőjog a megbomlott egyensúlyt 
kívánja helyrehozni, a kárt orvosolni). Mindezekből Bibó István azt a következte-
tést vonja le, hogy az etika kontrollt gyakorol a büntetőjog felett, mégpedig úgy, 
hogy a közerkölcs megítéli, hogy a büntetőjog eleget tette-e megtorlási funkciójának, 
kellően levezette-e a társadalmi feszültséget. Éppen ezért az etika élő és ható erő, 
befolyással bír a tények jogi ténnyé alakulására, éppen ezért az erkölcs primátussal 
rendelkezik a jog felett.

Cesare Beccaria, a klasszikus büntetőjogi iskola atyja így ír: 

„Az embereket irányzó erkölcsi és politikai szabályoknak három forrásuk van: Isten 
nyilatkozása, a természet törvénye, a társadalom tételes megállapodásai. A főczél te-
kintetében az elsőt semmiképpen sem lehet a másik kettőhöz hasonlítani; de abban 
találkoznak, hogy mind a három a földi élet boldogságára vezet. Aki a harmadik forrás 
természetét vizsgálja, még nem zárja ki a másik kettőt. Sőt inkább: a miben az emberek 
a közös haszon vagy czélszerűség kedvéért kifejezetten vagy hallgatag megállapodtak, 
az minden egyéb tekintettől menten kell szemügyre venni, mert a másik két forrást, 
bár isteni eredetűek és örökösek, saját hibáinkból ezerképen megmásították a romlott 
emberi elmében a hamis vallások és az erény és bűn felőli ingatag fogalmak. […] A ter-
mészet törvénye nem kívánja mindazt, a mit a vallásé; a tisztán társadalmi törvény nem 
követeli mindazt, a mit a természet törvénye. De fölötte szükséges felismerni azt, a mi 
ama megegyezésből, vagyis az emberek kifejezett vagy hallgatag szerződéseiből szárma-
zik, mert itt van határa azon hatalomnak, melyet ember ember fölött a Legfelső Lény 
külön parancs nélkül jogosan gyakorolhat. Nem kisebbítjük tehát a politikai erény 
fogalmát, ha változónak mondjuk; a természeti erény fogalma mindig tiszta és látható 
volna, ha az emberi gyarlóság vagy szenvedély el nem homályosítaná; a vallási erény 
fogalma mindig egy és állandó, mert közvetlenül Isten nyilvánította ki és tartja fenn.”26

Összegzés
A fentiek alapján milyen főbb megállapításokat lehet tenni? A teológia és a jog szá-
mára egyaránt felfogható a bűn a norma megsértéseként. A norma alkotója első eset-
ben azonban maga Isten, míg a jog számára a jelenlegi felfogás szerint a szuverén em-

25  Uo.
26  Beccaria: i. m., 62–64. 
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ber. Ami természetesen nem zárja ki a normaegyezést, gondoljunk például a „ne ölj” 
parancsára. A norma érvényessége szempontjából az isteni norma örökérvényű, míg 
az emberit számos tényező befolyásolja, és okoz benne változást. A bűn következmé-
nye teológiai vonatkozásban általánosan megfogalmazott: elszakadás Istentől, míg 
a jog adott cselekmény elkövetése esetére adott büntetést helyez kilátásba, a szank-
ció végrehajtása pedig társadalmilag szervezett. Lényeges különbség, hogy míg Isten 
előtt semmilyen bűn nem marad rejtve és így büntetés nélkül, úgy az igazságszol-
gáltatásban nem minden bűncselekményre derül fény, nem minden bűncselekmény 
után következik szankció. A norma jellege, tiltó vagy előíró, illetve írott vagy íratlan 
volta is mutat különbözőségeket. Isten normái mögött egyedül Isten áll, a maga vál-
tozatlanságával, míg az ember alkotta jog megszületése mögött számos társadalmi, 
gazdasági, kulturális, edukációs, politikai hatás áll, melyek folyamatos változást ered-
ményeznek. Isten követelményei abszolút értékűek, az ember alkotta jog azonban 
nem mindig helyes jog. Az Újszövetség embere számára a törvény Krisztushoz segítő 
tanítás. Elsődleges haszna a bűn megismerése, másodlagos haszna a prevenció, har-
madik haszna pedig az, hogy a törvény rendszeres tanulmányozása megmutatja az 
utat Isten rendeléseinek betöltéséhez. Nemcsak a külső rendet szabályozza, hanem 
az ember belső, lelki életére is hatni akar. Isten számára fontos a belső szféra, a bel-
ső meggyőződés, a vele való azonosulás. A világi törvény szintén megmutatja, mi a 
követendő magatartás, szem előtt tartja a prevenciót, de megelégszik a jogkövetéssel, 
függetlenül annak indokaitól, nem kíván belső átalakulást, azonosulást. A törvény 
betartásának gyakori indoka a szankciótól való félelem, ami jelen lehet ugyan az Is-
tennel való relációban is, ugyanakkor sokkal inkább az Isten követése, a vele való 
kapcsolat fenntartása, ápolása, a hálaadás, a neki való tetszés az, amely meghatározza 
a belső mozgatórúgót. A világi joggal vagy annak alkotójával nincs személyes kapcso-
latban az ember, egyszerű jelenségként kezeli a jogot, míg Isten személyes kapcsolatot 
ápol, az Ő vagy parancsainak megsértése a kapcsolat megromlását okozzák.

Itt érdemes kitérni az autonómia és heteronómia kérdésére. Autonómia alatt azt 
értve, hogy az ember külső tényezőktől függetlenül dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. 
A heteronóm gondolkodás külső tekintélytől teszi függővé magát, fő motivációja 
az előny megszerzése vagy a szankció elkerülése. Isten parancsainak követése során 
megjelenik a heteronómia, hiszen jelen van az Isten áldásaiban való részesedés, illetve 
Isten ítéletének elkerülése iránti vágy. De sokszor csak sajátos értelemben nevezhető 
heteronómiának, sokkal inkább autonómia.

„Az ember nem a maga erkölcsi öntudata parancsait, hanem a fölötte uralkodó Isten 
parancsait kell hogy szolgálja, de ezek nem kívülről szólalnak meg vele szemben, ha-
nem a lelke legbensejében kötelezik el. Az ige, amely által Isten az emberhez szól, csak 
akkor válik valósággal az Ő Igéjévé, ha nem pusztán kívülről, a történeti távolságból, 
a Szentírásból s az ezen alapuló mindenkori egyházi vagy egyéni bizonyságtételből 
szól hozzá, hanem az ember bensejében is visszhangzik a Szentlélek bizonyságtétele 
által. Amikor tehát az ember valóban az Ige parancsai előtt hajlik meg engedelmesen, 
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akkor nem valami külső tekintély nyomása alatt teszi ezt, amely elnyomná az ő er-
kölcsi öntudatának »autonóm« szavát, hanem azért, mert az Ige szavának az igazsága 
őbenne magában kivilágosodott és a Szentlélek munkája folytán éppen az ő tulajdon 
erkölcsi öntudata felel egybehangzóan az Ige szavára.”27

Ezzel szemben a világi törvényt követő elsősorban a szuverén előtt hajt fejet hetero-
nóm módon.

„A »Lélek szerint való járást« Pál apostol éles ellentétbe állítja a »törvény alatt való 
éléssel.« »Ha a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.« (Gal, 5, 18). Ez 
az ellentét annak ellenére is fennáll, hogy a szóban forgó »törvény« szintén Istennek 
törvénye, tehát az első tekintetre az alatta való élés szintén az Isten iránti engedelmes-
ségben való életnek látszik. Mégis úgy áll a dolog, hogy az utóbbi rabszolgaságot, az 
előbbi pedig abból való felszabadulást jelent. Az ellentét abból adódik, hogy a »tör-
vény« Isten akaratát általános elvek, tételek, szabályok formájában fejezi ki, amelyek 
mellett azután nekünk magunknak kell esetről-esetre megállapítanunk: hogyan is 
alkalmazzuk cselekedeteinkben a bennük foglalt parancsot. A Szent Lélek »vezetése« 
ellenben az esetről-esetre való eligazodást adja meg nekünk. Ez sem ment fel ben-
nünket attól, hogy minden felmerülő kérdésben »megvizsgáljuk«: »mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata.« (Róm. 12, 2). De felment bennünket az alól, hogy ezt 
a vizsgálódást monologikus formájában legyünk kénytelenek lefolytatni. Vizsgálódó 
kérdéseinkkel Istenhez fordulhatunk, aki bennünk lakozó Szent Lelke által maga 
felel azokra. Aki csak Isten »törvényének« megtartásával akarja Őt szolgálni, annak 
az életéből éppen ez az Istennel való közösség hiányzik. Mintha Isten megadta volna 
az Ő szolgálatára vonatkozó általános utasításokat és azután eltűnt volna a színtérről, 
hogy boldoguljon az ember azoknak követésében, ahogy tud. Így a »törvény« válasz-
falként emelkedik Isten és az ember közé. Abban a viszonyban, amelyet Jézus Krisz-
tus által teremt Isten maga között és az ember között, nincs ilyen válaszfal: általános 
szabályokon túlmenőleg konkrét és aktuális parancsaival igazgatja Isten az Ő Szent 
Lelke által az Ő szolgálatára odaszentelt emberi életet.”28

Ilyen állandó kapcsolat a jogalkotóval akaratának folyamatos értelmezése, a jogal-
kalmazó támogatása nincs jelen a világi jogban. További érdekesség ennek kapcsán, 
hogy a Lélek vezetése által tulajdonképpen mindenkor és minden esetre választ lehet  
          
találni, míg a világi jogban a joghézag megkerülhetetlen probléma: jóval sokszínűbb 
az élet, mintsem hogy a jog minden felmerülő kérdésre választ adjon.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Isten nem elégszik meg a formális köve-
téssel, ez Isten követelményeinek emberi szintre szállítása lenne csupán, és annak il-

27  Victor János: Etika, URL: https://mek.oszk.hu/06600/06607/06607.htm Utolsó letöltés: 2018. 
01. 25.

28  Uo.



92

Rácsokné Fügedi Zsófia

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

lúziója, hogy az ember betartja a törvényt. Isten törvényének igazi célja: szíven találni 
az embert úgy, hogy az ember nem érheti be külső látszatok fenntartásával, hanem 
átérzi, hogy Isten az ő egész valóját követeli tőle, legrejtettebb benső énjével együtt. 
Jézus a Hegyi beszéd során szintén kitér rá, hogy nemcsak bizonyos cselekedetek 
megtartása, illetve elkerülése a parancsolat tartalma, hanem az ember belső életének 
mozgatórúgóira is hatni kíván (Mt. 5, 21-22; 27-28). Ilyen kívánalommal a világi 
törvény nem lép fel.

Teológiai szemmel az ember eredendően bűnös, Isten ítélőszéke előtt meg sem 
állhatnánk Krisztus áldozata nélkül. Ezzel szemben a büntető eljárásjog alapelve az 
ártatlanság vélelme, senki nem tekinthető bűnösnek, amíg bizonyítékok alapján ki 
nem derül, hogy elkövette-e a cselekményt. A lelkiismeret működése a vallási-erköl-
csi és a jogi normák megsértése esetén azonos.

„A lelkiismeret mint személyiség-lélektani fogantatású (kognitív, értékelő, emocio-
nális és regulatív) működésegység, nem csak ’vallási törvényekben’ alapozott erköl-
csi szabályok – vallásos egyének személyes motívumkénti – működésében áll fenn. 
Összefüggésben áll a társadalom jogrendszeri előírásaival és egyéb professzionális 
magatartás megvalósulásának tevékenység szabályaival, etikai előírásainak ismere-
tével és követésével.”29

Zárszóként álljon itt egy Beccaria-idézet:

„Az igazság és igazságtalanság határait a cselekmény benső jósága vagy rosszasága 
szerint megállapítani a theologus feladata; a politikai igazság és igazságtalanság felté-
teleit meghatározni a publicista dolga; de az egyik okoskodás nem árthat a másiknak, 
mert mindenki tudja, hogy a tisztán politikai erény mennyire alatta áll az Istentől 
származó változhatatlan erénynek.”30

29  Szegedi Márton: A lelkiismeret, in Karczub Gyula (szerk.): Pszichológusok és teológusok az emberről, 
Bűn – büntetés – bűnhődés, [h.n.], Katolikus Pszichológosuk Baráti Köre – Faludi Ferenc Akadémia, 
1996, 171. 

30  Beccaria, Cesare: Bűntett és büntetés, Franklin-társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Bu-
dapest, 1916., 65.


