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„Aki ember vérét ontja, 
annak vérét ember ontja."*

Elmélkedés a testi büntetésről, 
a magánharcról és a pénzbüntetésről

a mózesi jogban

I. Egy testvérgyilkosság 
és annak büntetése

A zután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes 
lett, megszülte Káint, és azt mondta: Fiút kaptam 

az ÚRtól. Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel 
juhpásztor lett, Ka
in pedig földműve
lő. Egy idő múlva 
Kain áldozatot vitt 
az ÚRnak, a föld 
gyümölcséből. Á- 
bel is vitt az első
szülött bárányok
ból, a kövérjükből.
Az ÚR rátekintett 
Ábelra és áldoza
tára, de Kainra és 
áldozatára nem te
kintett. Emiatt Kain 
nagy haragra ger
jedt, és lehorgasz- 
totta a fejét. Ekkor 
azt kérdezte Káin
tól az ÚR: Miért 
gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? 
Hiszen hajói cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig 
nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád 
vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta 
Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! 
Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére. 
Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az ÚR ezt mondta 
Káinnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: 
Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? 
De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére 
kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, 
kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, 
hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha 
a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. 
Bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt 
mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy 
elhordozhatnám. íme, elűztél ma erről a földről, el kell 
rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a 

_földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az ÚR

azt felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja 
Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az ÚR 
Kainra. hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.1

A kialkudott büntetés
Miről is szól ez a történet? Az Úr kegyes pillantással 

juttatta kifejezésre azt. hogy becsüli Ábel állatáldozatá
nak értékét, ezzel szemben Káin földjének gyümölcseit 
megvetés sújtotta. Az Úr a pásztor juhait részesítette 
előnyben a paraszttal szemben. Az Atya felől áradó 
elismerésről és szeretetről szólt az írás. miközben a 
mellőzött elsőszülött szégyenéről, haragjáról, meg
botránkozásáról és dühéről számolt be. Káin zaklatott
sága végül a fiatalabb és végső soron alacsonyabb ran
gú testvér meggyilkolásához vezetett.

Ezt követően figyelemre méltó az a könyörgés, 
amellyel Káinnak sikerült mérsékelnie büntetését (amely 
így csupán a kitaszítottság nyomorában és nélkülö
zésében állt). Káin beismerte ugyan a gyilkosságot, de a 
kivetés valamennyi következményét semmiképpen sem

akarta vállalni. Va
jon miért? A ki
taszítás valójában a 
szolidaritáson ala
puló rokoni közös
ségből való kizárást 
jelentette. Abból a 
közösségből, amely 
a csoporthoz tarto
zókat védelmezte. 
Ez érvényesült pél
dául azokban a -  
külső támadásokra 
és ülésekre adott vá
laszként szervezett -  
megtorló akciókban, 
amelyekben min
denki számíthatott a 
többiek segítségére. 

Káin ennek megfelelően okkal tart(hat)ott attól, hogy a 
közösség oltalmának elveszítésével bárki tetszés szerint 
elpusztíthatja őt. Miután Káint nem kötötte immáron 
semmi a közösséghez. így a nemzetségből való kitaszítás 
(ha úgy tetszik: exkommunikáció) számára többé-kevés- 
bé a biztos halált jelentette volna.

Hétszeres megtorlás
és a heted ízig menő bosszú
Óvást emelt tehát Káin az Úrnál, hogy ezzel elkerül

je a következményeket. Az Úr Káint bélyeggel látta el. 
amely a jövőben az életét veszélyeztető támadásokat 
elhárítja. A „káini bélyeg” tehát semmiképpen sem 
tekinthető szégyenfoltnak, sokkal inkább kitüntetésnek. 
Annak a ténynek, hogy a Biblia története szerint végül 
Káin volt az egyetlen életben maradt földlakó (azaz 
semmilyen más, vérét kioltani vágyó harmadik személy 
nem létezhetett rajta kívül), nem kell megzavarnia min
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két. Logikai törésekkel többször találkozunk a Bibliá
ban. Ráadásul, ha nem is egészen konzekvensen. Isten 
(lévén egy személyben sui generis családfő is) arra az 
esetre, ha a káini bélyeg nem jelentene elegendő védel
met. úgy határozott, hogy Káin meggyilkolása rögtön 
hétszer bosszulandó meg.2

A hétszeres bosszúról szóló bekezdés nem annyira 
sötét, mint ahogyan azt Dershowitz3 írja. Isten itt egy
szerűen átveszi a családon, illetve nemzetségen belüli 
kötelező bíráskodást, amelyről a száműzöttnek le kel
lett mondania.4 Ez az igazságszolgáltató funkció gyil
kosság esetében a vérbosszúra vonatkozó kötelezett
ségben állt. Káin kedvéért az emberölés nemcsak 
egyenértékűen, tehát másik, a tettes nemzetségéből 
származó férfi halálával, hanem rögtön hét ember meg
ölésével volt megtoriandó. Ez a megoldás egyfelől nyil
ván elégtételként szolgált Káin számára, miközben a 
megelőzést is szolgálta. A nemzetség potenciális ellen
ségei így tudták, hogy egyetlen élet kioltásáért hét ha
lállal kell felelniük.

Az Ószövetség ezt a bizonyos hetes számot mind ho
rizontális, mind vertikális tekintetben használta. A leg
jelentősebb függőleges viszonyítási pont a Tízparan
csolatban található, ahol a sértett Úr a bálványimádást 
és az ő hitétől való elfordulást a gyermekeken és azok 
leszármazóin, egészen harmad és negyed ízig rendelte 
büntetni.'' A mózesi jog idevágó novellája is erre utal 
vissza.6 Természetesen ebben az esetben számszim
bolikáról van szó. A „heted ízig terjedő" szokásos kife
jezésben a hármas és a négyes szám egyszerűen össze
adva jelenik meg.7

Horizontálisan a bűnbeesés miatti hétszeres bün
tetés Mózes III. könyve 26. részének 18. bekezdé
sében ismét a visszaesés miatt kiszabott büntetésként 
található meg.8 A bosszú realizálásában a „vérbosszút 
álló" Goel az illetékes, aki az öröklésre jogosult közeli 
férfirokonok egyike.9 A bosszúállás kötelezettsége 
azután áthagyományozódott az utóbb születettekre is, 
aminek következtében mind az áldozati, mind az 
elkövetői oldalon összegyűltek a függőleges és víz
szintes elemek.

A két „hétszeres büntetésben" -  vagyis inkább bosz- 
szúban -  közös, hogy a megtorlási folyamatba olyano
kat is belevon, akiket az adott cselekményben semmi
féle felelősség nem terhel. Ez a megoldás annyiban a 
magánharc természetéből fakad, amennyiben a vér
rokoni kapcsolatokon alapuló csoport közös (testületi) 
becsületére vonatkozik. A bosszú lényegéhez tartozik, 
hogy a sértést legalább ugyanakkora sértés okozása ré
vén lehet (kell) kiegyenlíteni. De ha a becsület mér
tékének gyarapodása a csoport saját identitását kiala
kító filozófiával párhuzamosan fejlődik, akkor a ma
gánharc és a vérbosszú végeláthatatlan ördögi körbe 
kerül. Kérdés, hogy akkor egyáltalában hogyan lehetett 
mégis véget vetni a békétlenségnek? Káinnak Istennel 
kötött, büntetésére vonatkozó alkuja egy olyan kompro
misszumból indult ki. amelynek alapján Káin ugyan a 
testvérgyilkosságért elűzettetéssel fizetett, mégsem súj
totta a büntetés teljes szigora, vagyis az állandó élet

veszély. Isten Káint indulatainak csillapítására szólítot
ta fel, annak ellenére, hogy ő maga volt az, aki az 
áldozatok egyenlőtlen értékelésével a haragot és a test
vérek közötti rivalizálást előidézte. Káin vizsgája abban 
állt, hogy a gyilkos harag lappangó bűnein nem volt 
képes úrrá lenni.

II. Isten, a viszályok szítója

Két fejezettel később az Úr elkeseredéséről olvasha
tunk. mert tapasztalja az emberek engedetlenségét, 

akik már nem törődnek az általa rendelt házassági tilal
makkal. Mivel azok a 120 esztendős próbaidő lejárta 
alatt sem tértek a helyes útra, az Úr elvesztette türelmét: 
„Amikor látta az ÚR. hogy az emberi gonoszság meny
nyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívé
nek minden szándéka és gondolata szüntelenül csak go
nosz, megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, 
és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az ÚR: 
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az 
emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az 
égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam 
őket."10 Isten háborút indított népe ellen, amelynek oka 
a megtagadott engedelmesség.

Egy kiválasztott volt. a jövendő földműves, Noé. A 
többi emberre vonatkozóan a Káinnal szemben tanúsí
tott engedékenységről már szó sem volt. „A benneteket 
éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől szá
mon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember 
életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, 
annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására 
alkotta az embert."11

A  ius talionis szembeállítása a magánharccal
Az özönvíz után tehát pár excellence a ius talionis 

elve lépett érvénybe, ami nézetem szerint jelentős mér
tékletességet tükröz. Az emberölés hétszeres megtor
lásáról. miként az Káin esetében is megjelent, már szó 
sem volt. Ehelyett immár a más életét kioltó elkövető 
fizetett vérével. Más szavakkal: emberölés esetében 
már nem a család vagy nemzetség kollektív becsülete 
forgott kockán, csupán a tettesé. A ius talionis nem 
kevesebbet jelentett, mint a tettes individualizációját és 
az elvileg végtelen bosszú határok közé szorítását. Ez a 
szerves fejlődés eredményeként kialakult intézmény 
különben a többi ősi keleti társadalomra emlékez- 
tetetett.12 A ius talionis nem más. mint a viszályok kor
látozásához és a személyek felelősségén alapuló bün
tetőjoghoz vezető korszakalkotó lépés13. Ezzel egy idő
ben vált világossá, hogy az Úr a jövőre vonatkozóan 
lemondott a békétlenségről. Etnológiai szemszögből 
hangsúlyossá vált a nyersből a kiforrottba, jogfilozófiai 
tekintetben a határozatlanból a meghatározottba, az 
aránytalanból az arányosba, pszichoanalitikai néző
pontból pedig a kedvelvből a realitás princípiumába 
való átmenet elsőbbsége.
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Vér helyett pénz
Semmiképpen sem szeretnék említés nélkül hagyni 

egy további jelentős, a nyugati fejlődéstől eltérő jelen
séget. A ius talionis ugyanis már korán új jelentést 
kapott, amely szerint a metaforikus „lelket lélekért, 
szemet szemért, fogat fogért” tétel tartalma nem a szó 
szoros értelmében vett kínzó testi megtorlást fejezné ki. 
Sokkal inkább a pénzbüntetésre kellene gondolnunk.14 
amely az elkövetett gyilkosság vagy megtörtént testi 
sértés miatt fizetendő, és a kártérítést, fájdalomdíjat, a 
gyógyítás költségeit, a késedelmi díjat és a sértésért 
járó kompenzációt fedte volna le.1'  így a sértések 
következményeit meg lehetett váltani pénzben, a tettes 
életét pedig megkímélték. A Kr. e. 2. évszázadból szár
mazó Mischnátói kezdve a testi büntetések helyére a 
pénzbüntetés lépett,16 a Kr. u. 200 és 500 között17 fel
jegyzett Gemarán át egészen a középkori Tcilmud ma
gyarázatáig.18 így meghagyták a zsidók életét és hoz
zájárultak a zsidó nép további fennmaradásához.

III. Magánharc, bunhődés 
és szerződésszegés

V ajon volt-e lehetőség a ius talionis ezen forradalmi 
újításaival teli időszakban a háborús viszálykodá

sok rendezésére? Miután a zsidó nép túlélte ezt a kort, 
általános és meghatározó válaszként fogalmazhatjuk 
meg az igent. Az Ószövetségben olvashatunk egy ide
vágó, hatásos példát: „Egyszer Dina. Lea leánya, akit 
Jákobnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak a 
vidéknek a leányai között. Meglátta őt Sikem, a hivvi 
Hámornak, az ország fejedelmének a fia. Megfogta, 
vele hált, és erőszakot követett el rajta. De leikéből 
ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, mert megsze
rette a leányt, és szívhez szólóan beszélt a leánnyal. 
Majd ezt mondta Sikem az apjának, Hámornak: Sze
rezd meg nekem feleségül ezt a leányt! Jákob meghal
lotta ugyan, hogy megbecstelenítették a leányát, Dinát, 
de mert fiai a mezőn voltak a jószággal, hallgatott 
Jákób, amíg megjöttek. És kiment Hamór, Sikem apja 
Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Jákób fiai is hazajöttek 
a mezőről, amikor ezt meghallották. Felháborodtak 
ezek a férfiak, és nagy haragra lobbantak, mivel gyalá
zatot követett el Sikem Izráelen, amikor Jákób leányá
val hált, mert nem szabad így cselekedni. Hamór így 
beszélt velük: A fiam, Sikem, leikéből ragaszkodik a 
leányotokhoz, adjátok hozzá feleségül! Házasodjatok 
velünk össze: adjátok hozzánk leányaitokat, és vegyé
tek el a mi leányainkat! Lakjatok közöttünk. Itt az or
szág előttetek, lakjatok, járjatok benne szabadon, és te
lepedjetek le. Sikem pedig ezt mondta a leány apjának 
és bátyjainak: Ha elnyerem jóindulatotokat, megadom, 
amit csak kívántok tőlem. Kérjetek tőlem bármekkora 
mátkapénzt és ajándékot, megadom, amennyit kíván
tok, csak adjátok hozzám feleségül a leányt! De Jákób 
fiai álnok módon válaszoltak Sikemnek és apjának,

__Hamómak. Azért beszéltek íay, mert megbecstelení-
16

tette Dinát, a húgukat. Ezt mondták nekik: Nem tehet
jük meg azt, hogy húgunkat körülmetéletlen emberhez 
adjuk, mert az gyalázat volna ránk. Csak akkor egye
zünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, ha minden férfi 
körülmetélkedik nálatok. Akkor hozzátok adjuk leá
nyainkat, a ti leányaitokat pedig elvesszük, köztetek 
lakunk, és egy néppé leszünk. De ha nem hallgattok 
ránk, és nem metélkedtek körül, akkor fogjuk 
leányunkat, és elmegyünk. Tetszett a beszédük Há
mornak és Sikemnek, Hamór fiának. Nem is halogatta 
az ifjú a dolgot, mert kedvelte Jákób leányát, és apja 
háza népe őt mindennél többre becsülte. Visszament 
tehát Hamór és fia, Sikem, városuk kapujába, és így 
szóltak városuk férfiaihoz: Ezek az emberek békében 
akarnak élni velünk. Hadd lakjanak az országban, és 
járjanak benne szabadon, hiszen ez az ország elég tágas 
mindenfelé. Leányaikat feleségül vesszük, a mi leánya
inkat pedig hozzájuk adjuk. De csak akkor egyeznek 
bele ezek a férfiak, hogy köztünk lakjanak, és velük egy 
néppé legyünk, ha minden férfi körülmetélkedik 
nálunk, ahogyan ők is körül vannak metélve. Jószáguk, 
vagyonuk és minden állatuk a mienk lesz azután, csak 
egyezzünk bele. hogy köztünk lakjanak! És hallgatott 
Hámorrá meg a fiára. Sikemre mindenki, aki odajött a 
város kapujába, és körülmetélkedett minden férfi, aki 
odajött a város kapujába. A harmadik napon azonban, 
amikor ezek a sebláz miatt szenvedtek, fegyvert 
ragadott Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, 
rátörtek a gyanútlan városra, és meggyilkoltak minden 
férfit. Hámort is. meg a fiát, Sikemet is kardélre 
hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és 
elmentek. így törtek rá Jákób fiai a sebesültekre, a 
várost pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a 
húgukat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat, s ami csak a 
városban és a mezőn volt. elvitték. Minden vagyonukat, 
valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind foglyul 
ejtették; és a házakat teljesen kifosztották. De Jákób ezt 
mondta Simeonnak és Lévinek: Bajba kevertetek, 
gyűlöltté tettetek engem ennek az országnak a lakói 
előtt, a kánaániak és perizziek előtt. Én csak kevesed- 
magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levág
nak. és elpusztulok házam népével együtt. De ők azt 
mondták: Hát szabad úgy bánni a mi húgunkkal, mint 
valami paráznával?!” 19

Megbecstelenítés, bántalmazás, megtorlás
A történet olyannyira magáért beszél, hogy kom

mentálása lényegében fölösleges. Mai szemmel szokat
lan lehet, hogy Dina kívánságairól és érzéseiről nem 
esik szó. Hogy szerelmes volt-e, az majdnem valószínű, 
Hogy a herceggel, akivel végeredményben jól járna, 
házasságra akart-e lépni, semmilyen szerepet nem ját
szott a történetben. Egyedül a „szerelmes éjszaka” 
számított, amelyre anélkül került sor, hogy Jákob őt 
Sikemhez adta volna feleségül. A lányok a klán bir
tokába tartozó vagyontárgyaknak számítottak, és 
vezetőik házasították meg őket.20 S éppen ebben a 
gyakorlatban jelent meg Dina megbecstelenítése is,
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amely, ebben a felfogásban, a család becsületének 
megsértésével kiváltotta a viszályt. A szerelemből 
kötött házasságnak itt nem volt jelentősége, és ez a szi
tuáció önkéntelenül is arra az évszázadokon át tartó 
küzdelemre emlékezteti az embert, amelyet a Nyugat 
társadalmai a felek megegyezésén alapuló házasságért 
vívtak.

A bibliai történetben minden résztvevő tudott a fe
nyegető konfliktusról, amelynek históriája bizonyította 
annak lehetőségét, hogy az ilyesmi megkerülhető. Hi
szen a sértetti oldal megtorlásra jogosult férfi tagjai, Já
kob és fiai, a Hámor fejedelemből és fiából, Sikemből 
álló tettesi oldallal egy, a békülést deklaráló egyez
ményt kötöttek, amelyben rögzítették a megtelepedés
hez való jogot és az atyafiságba kerülést. Magában fog
lalta ezen felül a sértett felek részéről kikötött, az alá
vetés tényét demonstráló aktus elfogadását, amelynek 
alapján minden Hámor uralma alá tartozó férfi lakost 
körül kellett metélni. Az az általában elvárt kötele
zettség, hogy a megejtett leányt a sértő vegye feleségül, 
annyiban nem volt kielégítő, mert az Sikemnek min
dentől függetlenül is szándékában állt.

Apa és fiai
Az viszont feltűnő, hogy Jákob fiai a békeszerződést 

csupán színleg kötötték meg, titokban és hitszegő 
módon azonban a vérbosszú mellett döntöttek. Ezt szi
gorúan titkolták, hiszen még apjuk. Jákob előtt is elhall
gatták a dolgot. Itt, Dershowitztól eltérően, úgy vé
lem.21 hogy nem férfiak közötti féltékenységi harcról 
volt szó, hanem sokkal inkább az ún. Oedipus-komp- 
lexus munkált a háttérben.

Joggal tartotta Jákob, hogy becsületén folt esett, háza 
további támadásoknak lesz kitéve, és családjának fenn
maradása fenyegetetté vált. Isten parancsának engedel
meskedve kivándorolt. Az a tény, hogy ebbe a lázadó 
testvérség is beletörődött, arra enged következtetni, 
hogy szerződésszegés, az egymás iránti hűségben fel
lépő törés és a becstelenség ellenére a zsidó vér tisz
tasága Isten kifürkészhetetlen tanácsa alapján biztosítva 
volt. Ahogyan a fivérek apjuk akarata ellenére kitartot
tak a vérbosszú szigorú erkölcse mellett, az iszlám kul
túrkör mai viszonyaira emlékeztet.

Büntetések, bírságok, bosszú
Sőt, Isten még -  egy további megelőző intézkedést is 

igénybe véve -  módot adott a háborús ciklus elkerülé
sére. Mózes IV. könyvében22 az Úr megbízta Mózest, 
hogy az országban válasszon ki hat várost, hármat a 
Jordán folyón innen és hármat azon túl, ahol a gondat
lan emberölések elkövetői menedékjogot élvezhetnek, 
és ahol az ellenségeskedésre jogosultak közül a bosszú- 
szomjától megmenekedhetnek. Itt már a büntetőjogi 
büntetések alkalmazására kellett sort keríteni, és a ha
lált okozónak csak akkor kellett életével felelnie, ha 
már állt bíróság előtt. Máskülönben a vérbosszú gya
korlására felhatalmazott a gyilkossal bármilyen körül

mények között végezni tudna, miközben a közösség a 
vérbosszúra jogosult és a gondatlan elkövető közötti ki- 
békítéssel kísérletezne. A bíróság elé állításnál az „egy 
tanú nem tanú”, vagyis a két tanú általi bizonyítás volt 
érvényben. A szándékos emberölés ki volt zárva a bé
kéltetésből, és rájuk még a szabad városokban is. a ius 
talionis elve alapján, csak halálbüntetés volt kiszabha
tó. A szabad városok határain kívül ismét a vérbosszú 
törvénye nyert teret.

Kiegyensúlyozott büntetőjogi szabályokkal találko
zunk tehát, amelyek tettek és helyszínek szerint a 
bosszú, a bírság és a testi büntetés központú bűnüldözés 
elemei között választottak. A tálió-elvnek az Ószövet
ségben előszeretettel alkalmazott dominanciájáról min
denesetre szó sem lehet.

Bűnös és ártatlan
Az ártatlanok elpusztítását tiltó, magánharc ellen 

irányuló parancs azonban a zsidó jogfejlődésben egy
fajta kövületet képezett a széles értelemben vett bünte
tőjogi konfliktuskezelésben. Már Mózes I. könyvében23 
is felsejlett, amikor Ábrahám az Úr által Sodorna és 
Gomorra ellen sugallt büntetés alkalmazását azzal az 
érvvel utasította vissza, hogy az ártatlanokat nem sza
bad elpusztítani. Emlékeztette az Urat ígéretére, amely
ben szavát adta, hogy soha többet nem árasztja el özön
vízzel a földet. Nem fog tehát viszályokba bocsátkozni, 
azért, nehogy ártatlanokat büntessen ezzel, s erre hi
vatkozva Ábrahám szabályosan lealkudta a keretet: az 
eredetileg 50 ártatlanból 10 lett, akik miatt, ha az Úr 
megtalálja őket, az érintett városokat meg kell kímél
nie. így hangzott az Ábrahám és Isten által kötött 
kompromisszum. De kilenc ártatlan halálával az Úr és 
Abrahám is kiegyezett volna. Isten meghirdette saját 
vizsgálatát, hogy kiderítse, vajon a lakosok bűnös 
életéről fülébe jutott szóbeszédnek van-e igazságtartal
ma, de ennek során láthatóan még tíz megfelelő maga
viseletű embert sem talált, mint ahogyan azt a történet 
folytatása mindkét város megsemmisítésével igazolja.

Gyilkosság, vérfertőzés, előre megtervezett szerző
désszegés, aljasság és aljas, alattomos csalás -  az Ószö
vetség egy valóságos bűntett-almanach. s ha ez nem is 
tűnik olyan idegennek, az azért van, mert a kriminális 
panoptikum önkéntelenül is a kora középkorra, minde
nekelőtt a Meroving-korszakra emlékeztet.

IV. A  ius talionis a kora középkorban
| gy Kr. u. 596-ban II. Childebert király az indokolatlan 
I és alaptalan gyilkosságok esetében kihirdette a békél
tetések tilalmát. A bűnös rokoni köre a bírságpénzek 
segítségével lett kizárva a tettes támogatásából, az elkö
vető osztályrésze pedig a ius talionis alapján a halál- 
büntetés lett: „Quia justum est, ut qui nuit occidere, dis- 
cat morire.” [Mivel ez úgy jogos, hogy aki képes ölni, 
az tanuljon meg halni is.] Éppen ezért bízta meg az Úr 
Mózest a szándékos emberöléseknél a békéltetés til



tásával és azokra vonatkozóan a ius talionis alkalma
zásával.

Magánháború és béketörés
Egy kora középkori, forrásokkal dokumentált ma

gánharcról szóló tudósítás felbukkanását épp' úgy 
várhattuk volna az Ószövetségben, mint fordítva. Hadd 
hivatkozzam példaként a tours-i Gergely24 Historianum 
libri decem')ébő\ Sichar híres viszályára: Gergely 
püspöki székhelyén, Tours-ban és az azt körülvevő 
grófság területén egy bizonyos Sichar Kr. u. 585-ben 
megsemmisítő erejű magánharcot folytatott, miután 
egy baráti közösség iránti elkötelezettsége miatt megölt 
egy papot. A magánháború ideje alatt és miatt többen 
meghaltak. Sichar kezdetben visszautasította a bíróság 
bírságösszegre vonatkozó javaslatát, majd végül 
Chramnesinddel, a sértett nemzetség túlélőjével és ve
zetőjével meglehetősen magas bírságdíj fejében mégis
csak megegyezett a békéről. Történt, hogy egy korábbi 
ellenségével és jelenlegi barátjával folytatott nagy 
ivászat közben Sichar megjegyezte: gazdagságát és 
jólétét csak a tőle kapott bírságpénzeknek köszönheti. 
Bár ez csak félig fedte az igazságot, mivel Gergely 
vagyona egy jelentős részét az egyházi kincsekből sze
rezte, de Chramnesind a provokatív beszédben rejlő 
sértés miatt rögtön Sichar meggyilkolásával vett elég
tételt. Ellenfele holttestét azonban -  hogy elkerülje a 
gyilkosság gyanúját (amelyet az eltitkolás megalapo
zott volna) -  a kerítés egyik karójára akasztotta.

Ha az itt szereplő frank nevet egy bibliaival pótolták 
volna, nem biztos, hogy rájönnénk, melyik korszakban, 
a kora középkorban vagy pedig a zsidó ókorban 
vagyunk. Ahogyan a mózesi jogból, úgy a fenti törté
netből is látható, milyen könnyen fel lehetett rúgni a bé
kéltető szerződéseket, újra és újra milyen gyorsan láng
ra kaptak az egyszer már lezártnak látszó régi nézet- 
eltérések. A vérbosszú kötelezettségének öröklése a kö
zépkorban sem volt ismeretlen. Ha az anya figyelmez
tette fiait, hogy az apjukon elkövetett gyilkosság után 
még nem bűnhődött a tettes, emiatt vérbosszúra szólí
totta fel őket. Ismert volt a menedék(jog) intézménye is, 
amelynek betartását a vallásos germán államokban 
szigorúbban megkövetelték, mint a későbbiekben a ke
resztény vallásra áttérő államok jogában.

Vétkesség és bűnüldözés
Vitatott, hogy a korai bajor jog által rendezett, 

különös, bírsággal kapcsolatos szabályozást (a sértő 
nemzetség elűzésének elmulasztását apai vonalon heted 
ízig évente egy schilling bírsággal büntették) befolyá
solták-e ószövetségi hatások, vagy arra mégis a szom
szédos germán törzsek nyomták rá a bélyegüket.25 
Magam hajlok a keresztény recepció elfogadására. 
Kiindulhatunk ugyanis abból a tapasztalatból, hogy a 
későbbiekben a nem szándékos és gondatlan ember
öléseket kevésbé büntették, mint a szándékosan elköve- 
tetteket. A 895. évi triburi zsinat is különbséget tett ok- 

.okozati szempontból a véletlen és a gondatlan besorolás

között. Erre a zsinat két eseti példát hozott. Az egyik a 
fa kidőlése által, kívülálló személy figyelmeztető 
kiáltása ellenére bekövetkezett halálos baleset volt. A 
másik az anya felelősségét állapította meg abban az 
esetben, ha gondatlansága gyermeke halálához vezetett. 
(Közel engedte a kicsit a tűzhelyen forrásban lévő 
vízhez, amely ráömlött.)

Az a tény. hogy Isten saját földjén nem akarta eltűrni 
a meg nem bocsátott, bűnösen véres tetteket, amelyek a 
földet bemocskolták és azt számára lakhatatlanná tet
ték, szintén nem volt idegen a középkortól: „Rei publi- 
cae interest, ne crimina remaneant impunita” (A bűn- 
cselekmények nem maradnak büntetlenül) -  így hang
zott a tétel, amely a 12. század óta, később III. Ince 
pápasága alatt feljogosította a vallási és világi hatalmat 
a bűnüldözésben való részvételre.26 És miként Isten az 
Ótestamentumban, Gergely és Ince sem voltak 
megszállott bűnüldözők, akikkel ne lehetett volna tár
gyalni egy konfliktus elkerüléséről. Persze min
denekelőtt a magas rangú egyházi vezetők és a világi 
nagyurak vonatkozásában a pápa előnyben részesítette 
a kompozicionális megoldást, sőt ezekben az esetekben 
közvetítőként járt el.27 Azért is vetődik fel a (jogot és 
mindennapokat befolyásoló) recepció kérdése, mivel a 
Bibliát a középkorban jogforrásként is használták. 
Szövegmagyarázatai, éppen a jogfejlődés szempont
jából legmeghatározóbb 12. századi kanonizáció során 
nagy hangsúlyt kaptak.28 így az ártatlanok büntetéstől 
való megóvása fontos jogteológiai szerepet játszott a 
büntetőjog terültén.

A  büntetőjog közjogiasulása
A korai zsidóságnál jellemző testi büntetések, a 

„nyilvános” (állami) büntetőjog, magánharc és 
megváltás egymás mellett élése az egész korai és érett 
középkorban végigkísérhető. Csak a kései középkorban 
kezdődött meg, döntően a vallási és területi békemoz
galmak hatása révén, a büntetőjog közjogi irányba 
történő elmozdulása. A békéltetések és az emberölésért 
hatóságilag kiszabott vérdíjbírságok kiszabása a bün
tetőjogban egészen a 17. századig kimutatható. A 
közjogiasulás tendenciája sokfelé olyan erőteljesen 
éreztette hatását, hogy a 15. századra, a közveszé
lyesnek bélyegzettek elleni emberek küzdelméből kiin
dulva, már beszélhetünk „ellenséges büntetőjogról" 
(Feindstrafrecht). S miután ez a büntetőjog minden for
malizmusát elveszítette, hiányoztak a biztosítékok, 
amelyek megvédelmezték volna az ártatlan polgárokat 
és alattvalókat attól, hogy ne kerüljenek bele a bün
tetőjog vonzáskörébe. Az ellenséges büntetőjog sajátos 
értelmezéseként tekinthető az a justizmord, amely a 
Carolina kibocsátásának évében a türingiai Nord- 
hausenben nagy megbotránkozást váltott ki, mikor is 
egy analfabétát okirat-hamisításért elítéltek és megé
gettek.

Fordította: 
Cserba Andrea
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A le x  Baittvariorum -  a 777 táján készült Tasziló- 
kehely1 mint tárgyi emlék mellett -  az önálló, a 
Nagy Károly-féle 788. évi annexió előtti Bajor 

Hercegség legkorábbra datálható írott forrása. 
Legközelebbi rokonságot a Lex Alamannorummtú2 
mutat; ezzel együtt az ún. délnémet népjogok közé tar
tozik. írásunkban a Lex Baiuvciriorum datálásának és 
keletkezése lokalizálásának kérdéseit kívánjuk vizsgál
ni a szakirodalmi kísérletek tükrében.

A Lex Baittvariorum kapcsán felvetődő kérdések 
már a 18. század végétől helyet kaptak a medievisz- 
tikai kutatások között. Az egykori jezsuita, utóbb az 
ingolstadti egyetem professzora. Johann Nepomuk 
Mederer (1734-1803) 1793-ban Ingolstadtban tette 
közzé Leges Baiuvariorum ocler áltestes Gesetzbuch

Nófári Tamás

Adalékok
a Lex Baiuvariorum 
dotálásához 
és lokalizálásához
dér Baittvarier, nádi einer urálién Handschrift ins 
Teutsche iibersetzt című munkáját, amelynek alapjául a 
16. század óta az ingolstadti egyetem tulajdonában


