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Czine Ágnes

A reformáció hatása 
az európai jogi 
gondolkodásra és 
jogfejlődésre a büntető 
anyagi jogi és eljárásjogi 
elvek megjelenése Kálvin 
munkáiban

A reformáció 500. évfordulójának ünnepe előtt tisz
telegve a múltba visszatekintve fogalmaztam meg 
az alábbi néhány gondolatot. Ezek arról szólnak, 
milyen hatása volt annak a tettnek, hogy 1517. október 

31-én Luther Márton kiszögezte a wittenbergi vártemp
lom kapujára a 95 pontból álló tételeit. Ez a tett abban a 
korban, a 16. század hajnalán óriási bátorságnak, a gondo
lat- és véleményszabadság feltétlen megjelenésének szá
mított. Jóval több volt azonban, mint bátor tett. Elindított 
egy olyan szellemi és ideológiai, egyházi és társadalmi 
„mozgalmat” amelyet egy idő után már nem lehetett meg
állítani. Futótűzként terjedt Európában, habár ezt a tüzet 
számos eszközzel próbálták eloltani. A meggyújtott láng 
parázzsá égett, és nem aludt ki, már 500 éve változatlanul 
ég. Ezzel az emberiség egyetemes történetében is egy új 
korszak vette kezdetét.

1. „M ikor a pénz a perselybe belehull, 
lélek a tisztítótűzből szabadul"

A pénzen vett kegyelem, a búcsúcédulák árusítása volt az 
utolsó csepp a pohárban, ami elindította a reformációt, a 
megújhodást. A Luther Márton által írt és a várfalra kiszö-

gezett vitaindító dokumentumot „95 tétel” megnevezéssel 
a reformáció kirobbantójaként tartják számon. A tételek 
központi témái voltak: a megtérés, a bűnbánat és az, hogy 
az egyház valóságos kincse az evangélium. Ilyen biblikus 
alapokon közelítette meg Luther a búcsúcédulák árusításá
nak a kérdését, és arra kereste a választ, hogy a püspökök
nek és a pápáknak mire terjedhet ki a hatáskörük.
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Jog
A vallás, az er

kölcs és a jog kap
csolata igen hosszú 
múlttal rendelkezik.
Az archaikus kor 
elején a háromféle 
normarendszer (ius, 
fas, mos, azaz a 
jogi, a vallási [szak
rális] és az erkölcsi 
[morális] normák) 
elemei egymás 
mellett léteztek és 
érvényesültek. Az 
egységes nonna- 
rendszer meghatározott 
elemeit érintően azonban 
fokozatosan kialakult az a 
tudat, hogy ezen normák 
betartása elvárható, meg
szegésük pedig büntet
hető. Ilyen módon, tehát 
a szokások és büntetések 
révén ezen szabályok kö
telező ereje fokozatosan 
megszilárdult, ami az ősi 
normarendszerekből való 
kiválásukhoz vezetett.
A jogi normák így végül 
elhatárolódtak a vallási és 
erkölcsi normáktól, és önálló fejlődésnek indultak. Erre a 
folyamatra fejtette ki erőteljes hatását sok száz évvel ké
sőbb a reformáció gondolatvilága.

A reformáció szellemi mozgalma a 16. század első fe
lében jelent meg Nyugat-Európában azzal a céllal, hogy 
a keresztény egyház teológiai, erkölcsi és szervezeti 
megújítását kivívja.1 Azonban a reformáció tanai, hatása 
nem állt meg Nyugat-Európában, Richard Baxter és John 
Bunyan írásain keresztül a tengerentúlra, Észak-Ame- 
rikába is eljutott. Így a reformáció átjárta és áthatotta a 
nyugat-európai mellett az észak-amerikai társadalmat és 
kultúrát, vallási és erkölcsi rendszert is.2 Gondolkodói kö
zül Luther Márton, Zwingli Ulrik vagy Kálvin János neve 
a leginkább feledhetetlen. A reformáció által elért célok 
pedig végül jóval túlmutattak az eredeti célkitűzéseken. 
A reformátorok az egyház, az egyházi tanítások megújí
tásán túl a szociális, gazdasági, politikai, kulturális, mű
vészeti, oktatási élet és szemlélet változásaira is hatással 
voltak. Sőt a lelki megújulás együtt járt a szociális és poli
tikai radikalizmussal.

Michael Stolleis Reformazion und Öffentliches Recht 
in Deutschland3 című munkájában részletesen bemutatja, 
hogy milyen hatása volt a reformációnak Németországban 
a közjogra. A változás irányát már az egyetemek alapítá
sa megalapozta. Míg 1506-ig a Német-római Birodalom
ban 15 egyetem volt, ez a szám az 1540 és 1700 közötti 
években 40-re emelkedett. A 40 egyetemből 22 protestáns 
és 18 katolikus volt. A képzés közvetlen következménye 
az volt, hogy százalékosan is emelkedett az egyetemet
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végzettek aránya, 
későbbi hatása pe
dig ott érhető tetten, 
hogy a protestáns 
egyetemen végzett 
ifjúságból kerülnek 
ki a tudományos 
élet legjelesebb kép
viselői, a protestáns 
jogtudósok. A pro
testáns egyetemek 
eszme- és gondolat
világának képvise
lői pedig a katolikus 
egyetemeken tudást 

szerzett jogtudósok eszme
rendszerére, jogfelfogásá
ra is hatást gyakoroltak. 
Kiemeli a tanulmány, hogy 
a jénai, marburgi és a gies- 
seni egyetemen már meg
találhatók voltak a közjog 
első nyomai, ugyanúgy, 
mint Strasbourg és Altdorf 
birodalmi városok egyete
mein. A strasbourgi egye
temen Georg Obrecht már 
1586-ban órákat adott De 
iurisdictione, imperio et 
foro competente4 címmel. 

Altdorfban pedig néhány évvel később, 1602-ben regiszt
rálták az egyetemi tantárgyak között a Disputatio de Iure 
Publico című tantárgyat.5

2. Luther és Kálvin 
az államhatalomról és a jogról

A reformáció említése során Luther és Kálvin személyi
sége, szellemisége, bátor kezdeményezése, állhatatossága, 
lángoló buzgósága és mindezek „öröksége” megdönthe
tetlen jelentőségű. Az emberiség történetében a nagy ese
ményekhez és eszmékhez bátor, nagy emberek születtek. 
Luther és Kálvin nagy embernek, prófétának születtek.

Luther és Kálvin a reformáció két nagy ideológusa és 
alapító atyja. Tevékenységük, szerepük azonban eltérő. 
Azt mondhatjuk, hogy a reformáció „politikai ideológiá
ját” Luther fektette le az egyház és az állam elválasztásá
ról megjelenő tanaival. Azonban lényegében megalkotta 
az állam és az egyház „hatásköri” szabályait, kijelölte az 
állam és az egyház hatásköreit. Kálvin pedig nemcsak át
vette e tanokat, hanem tovább is fejlesztette azokat, kü
lönösen az államhatalom szervezeti formáira vonatko
zó nézeteiben. Ezáltal a hatásköri megosztás szervezeti 
konklúzióit tárta fel, és konzekvensen határolta el szer
vezetileg az egyházat és az államot. Ezzel magyarázzák, 
hogy a reformáció elsősorban nem Luther, hanem Kálvin 
közvetítésével hatott a politikai gondolkodásra, annak fej
lődésére és a politikai-jogi intézmények fejlődésére.6

Luther Márton kiszögezi tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára



Luther a fejedelmek, az uralkodók számára fogalma
zott meg elvárásokat, s közben a természet rendjére, a 
természeti törvényekre, valamint a józan észre, a Szent
írásra hivatkozott. Megfogalmazta továbbá az ellenállási 
jogot is. Ezek az elvárások a kor „politikusai” számára 
nyilvánvalóan remek alapot szolgáltattak. Luther tanait 
az „alkotmányeszme csíráiként” is magyarázzák.7 „Euró
pa történelmének egyik legnagyobb erkölcsi válságát élte 
át a reneszánsz és a reformáció idején.”8 Egy ilyen kör
nyezetben igen erős igény mutatkozott a társadalmi rend 
alapjául szolgáló viszonyok, az emberi kapcsolatok ren
dezése iránt. „Ennek az új erkölcsi rendnek a legkarak
terisztikusabb eszményét a reformáció kálvini irányzata 
munkálta ki [ , . .]”9

Kálvin Jean Cauvin vagy később Johannes Calvinus 
néven élt. Gérard Cauvin másodszülött gyermekeként 
született, akinek tanuhná- 
nyi költségeit később plébá
niai jövedelmek fedezték, és 
1523-ban, a pestisjárvány 
elől menekítve, Párizsban a 
noyoni püspök unokaöccsei- 
vel tanult együtt. Itt sajátította 
el anyanyelvi szinten a latin 
nyelvet.

Kálvin életpályájára, élet
művére, gondolkodásmódjára
-  a noyoni jogtanácsos fiaként
-  igen nagy hatással volt az, 
hogy a kor legkiválóbb jogi 
egyetemein -  az orléans-i és 
a bourges-i egyetemeken -  a 
legnevesebb jogtudósoktól ta
nult. A humanista tudásszomj 
és életszemlélet útján járva 
nem csupán reformátorrá lett, 
hanem kifejtette nézeteit az 
egyén és az állam kapcsolat
rendszerének meghatározójaként az egyénnek a kormány
zattal szemben tanúsítandó és követendő viselkedéséről is.

Kálvin jogi gondolkodásának előremutató jellege már 
munkásságának korai szakaszában, az I. Ferenc királyhoz 
írt levelében megmutatkozott. Ebben a levélben Kálvin a 
büntetőeljárás néhány alapelvét is megfogalmazta. Mint 
ismeretes, Cop Miklós orvosprofesszor teológiai tárgyú 
előadását, amely nagy lavinát indított el, a reánk maradt 
„bizonyítékok” tanúsága szerint Kálvin írta. Erre abból 
következtetnek, hogy egyrészt Kálvin Francois Daniel- 
nek, a barátjának írt levelében részletesen beszámol a rek
tori levél minden vitára okot adó tételéről. Másrészt a gen
fi könyvtárban Kálvin kézírásával őriznek egy példányt, 
amelyre a reformátor titkára, Colladon azt írta: „Nicolas 
Cop rektor nevében írt beszéd”.10 Kálvint 1534 májusában 
egy rövid időre letartóztatják, de később szabadon bocsát
ják. Ezt követően levelet ír I. Ferenc királynak hittársai 
védelmében. A levél lényegében egy védőbeszéd, amely
nek megírása során Kálvin a büntetőeljárás legfontosabb 
elvi tételeit alkalmazza. A jogász Kálvin pártatlannak 
nevezi a királyt, mert így hozhat igazságos „ítéletet”, és

ekképp szól: „Az Úr, a királyok királya szilárdítsa meg 
trónodat igazsággal, a te székedet részrehajlatlansággal, 
felséges király”.

Hangsúlyozza, hogy a király „ne adjon hitelt a bizo
nyítékok nélküli vádaskodásoknak”. Ezzel arra hívja fel 
a figyelmet, hogy koholt bizonyítékok alapján senkit se 
ítéljenek el. Különös jelentőséget kap Kálvin „védő
beszédében” az a tétel, amely szerint az ártatlanság vé
lelme ellen hat, ha a rágalmazók a legsúlyosabb bűnnel, 
államellenes, felforgató tevékenység megvalósításával 
vádaskodnak. Ismeretes, hogy minden társadalmi rend
szerben a legsúlyosabb bűncselekménynek számított az 
uralkodó hatalmának megdöntésére irányuló szervezett 
cselekmény. A koholt rágalmak ellen a megvádoltak való
ságos cselekedetét hozza fel cáfolatként: azt a tényt, hogy 
a megvádoltak elmenekültek hazájukból, és minden logi

kával ellentétes, hogy az, aki 
felforgató tevékenységet kö
vet el, nem menekül. Élő cá
folatként utal rá, hogy a meg
vádoltak, akik elmenekültek, 
és a hon békességéért, a nyu- 
godtabb jövőjéért imádkoz
nak, miként lehetnének ellen
ségei az országnak.

Fő művében, az Institutió- 
ban11 -  annak VI. fejezetében 
-  a keresztyén szabadságról, 
az egyházi hatalomról és az 
állami kormányzatról szól. 
Megállapítja, hogy kétféle 
kormányzat létezik: az egyik 
„a lélekre, a belső ember
re terjed ki és az örök életre 
vonatkozik”, a másik pedig 
„csupán a polgári, a külső 
jó  erkölcsök fenntartására”12 
szolgál. Világosan ketté

választja „Krisztus lelki országát és a polgári rendet”. 
Hangsúlyozza, hogy „mindegy, milyen rendű-rangú vagy 
az emberek között, vagy milyen népnek törvényei szerint 
élsz, mert a  Krisztus országa távolról sem az ilyen dol
gokban áll ”. Ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a pol
gári rendet nem lehet „tisztátalan dolognak” tartani. Ki
emeli, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, 
Isten országához képest nem illik hozzánk, hogy a „világi 
és tisztátalan gondokkal” elfoglaljuk magunkat. Ezek az 
emberek azt kérdezik, hogy „mire valók volnának a tör
vények -  mondják -  a bíróságok és törvényszékek nélkül. 
Bíróságokhoz pedig mi köze van a keresztyén embernek? 
Hiszen, ha ölni úgysem szabad, mi szükségünk van akkor 
törvényekre és bíróságokra?” Választ is adott a feltett 
kérdésekre. Aláhúzta, hogy itt a földön is egy kialakított 
rend szerint kell élni, amelynek követelményei:

-  beilleszkedni az emberi társadalomba,
-  erkölcseinket a polgári tisztesség szerint alakítani,
-  az emberi együttélés szabályait betartani, vagyis 

megtanítani bennünket összeférni egymással,
-  erősíteni és védelmezni a közbékét és a nyugalmat.

Kálvin János (1509. július 10. -1564. május 27.)
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Jog
E fogalmak önmagukért beszélnek. Ezekkel a társadalmi 
együttélés szabályai és a köznyugalom, a közbizalom, a 
béke, a polgári rend fenntartásának az igényét fogalmazta 
meg.

A másik nagy kérdéskör munkájában a polgári beren
dezkedés taglalása.

Kiemeli, hogy három nagy problematika merül fel:
-  a felsőbbség mint a törvényszék sáfárja és őre,
-  a törvények, amelyek szerint amaz gyakorolja a ha

talmat,
-  és a nép, amely a törvények uralma alatt él, és a fel- 

sőbbségnek alá van rendelve.

Megvilágítja, hogy miben áll a „felsőbbség” uralma. Ki
fejti, hogy akik az államban uralkodói, felsőbbségi felada
tokat látnak el, azok lényegében Istentől vették a megbí
zatásukat, isteni tekintéllyel vannak felruházva, és Isten 
képét viselik abban az értelemben, hogy helyette szere
pelnek. Ezt a Bibliából vezeti le: „Ha azokat isteneknek 
mondá’ az írás, úgymond (Ján. 10:35), akikhez az Isten 
beszéde lőn ”.13 Ezzel szemlélteti, hogy a hatalommal ren
delkezők hatalmát el kell fogadni, mert Isten akaratából 
látnak el felsőbbségi feladatokat. Egyértelművé válik, 
hogy Kálvin elfogadja a császár személyét és tekintélyét.

Meghatározza a „felsőbbség”, vagyis az uralkodók fel
adatát is. Ezek elsősorban: a közerkölcsiség, a közrend, a 
köztisztesség és a köznyugalom biztosítása, vagyis a kö
zösség jólétére és a békességére kell ügyelniük. A közös
ségi együttműködést is definiálja, amely három pilléren 
nyugszik: a császár -  fejedelem -  magisztrátus hatalmi 
megosztásban látja a biztosítékot. A hatalommal szem
beni ellenállás gondolata ugyan megjelenik Kálvinnál, 
azonban azt csak kivételesen és csak lelkiismereti, hitbe
li okból tartja elfogadhatónak. Az ellenállást csak ultima 
ratióként kezeli. A kényszerítő hatalom -  amelyet a kard 
testesít meg -  érvelése szerint három területet ölel át: az 
igazságszolgáltatást, a hadviselést és a rendfenntartást.

Világosan fogalmaz -  a Szentírást hívja ismét segítsé
gül -  a közrend szigorú védelme érdekében, amikor rögzí
ti, hogy a „gonoszoktól” a „jókat” meg kell védeni, szigo
rúan féken kell tartani a nyílt bűnözőket és gonosztevőket, 
akiknek a tettei nem zavarhatják meg a köznyugalmat 
(Róm 13:3-4). Szolón tanításait is említi, amikor kijelenti, 
hogy a közélet egész rendjének fenntartásához jutalomra 
és büntetésre egyaránt szükség van, különben széthullana 
és megszűnne a polgári élet minden fegyelme. A jóknak 
a megbecsülés, a gonoszoknak pedig a szigorú büntetés 
elengedhetetlen. A büntetés szükségességén túlmenően 
annak arányosságára hívja fel a figyelmet. Amennyiben 
a büntetés nem elég szigorú és nem elegendő arra, hogy 
visszatartsa az embereket újabb bűn elkövetésétől, az 
ugyanolyan káros, mint amikor túlságosan szigorú bünte
tést szabnak ki. Ezzel lényegében a büntetés célját rögzíti.

A Szentírásból vezeti le a „felsőbbségek” vagyis a ha
talmat gyakorlók feladatgyakorlásának a módját is, azt, 
hogy a hatalomgyakorlás során milyen elveket kell szem 
előtt tartaniuk. Az alábbiakban jelennek meg azok az el
vek, amelyek lényegében a büntetőeljárás lefolytatása 
során is megállják a helyüket. Ezek a következők: a bű-

8

nösség megállapítása csak bizonyítékok alapján történhet, 
a szabad bizonyítás, a törvény előtti egyenlőség, az íté
letet hozó függetlensége és pártatlansága. Különös hang
súlyt fektet arra, hogy a hátrányos helyzetű személyek is 
oltalomban, védelemben részesüljenek. Ezért Mózes V
I. 16:-17 részeit citálja: „tegyenek ítéletet és igazságot 
és mentsék meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből, a 
jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassák, és 
rajta ne erőszakoskodjanak és ártatlan vért ne ontsanak.”14

A másik fontos kérdése, hogy milyen törvények alap
ján kell berendezni a keresztyén közrendet. A törvényeket 
„néma felsőbbségnek” tekinti, a felsőbbség pedig „eleven 
törvény”. Alapvetően kétfajta törvényt ismer: a szertartá
si, erkölcsi törvényt és a törvénykezési törvényi elemeket. 
Az erkölcsi törvényt két tételben foglalja össze. Az első 
tétel, hogy Istent tiszta hittel és kegyességgel tiszteljük. 
A másik tétel az egymás iránti emberi szeretet megtartása. 
Egyértelműen megvilágítja, hogy a „törvénykezési rész” 
a polgári kormányzat céljára hivatott azért, hogy e törvé
nyek segítségével megvalósulhasson a békés egymás mel
lett élés.

Érvelése szerint a törvényalkotásnál két szempontot 
szükséges szem előtt tartani. Az egyik szempont: a törvé
nyes rendelkezés, a másik szempont: a jogosság. Különö
sen figyelemreméltóak a büntetőtörvények egyes rendel
kezéseire vonatkozó megállapításai. Bemutatja -  a Mózes
II. (22:1-13) és V. (19:15-21) könyvében foglaltakat -, 
hogy Isten törvénye tiltja a lopást, de az egyes népek kü
lönbséget tettek a nyilvánvaló és nem nyilvánvaló lopás 
között. A „népek” továbbá eltérő szankciót alkalmaztak a 
lopás miatt a megvesszőzéstől a száműzésen át egészen 
a fejvesztésig. A hamis tanúskodás miatt is eltérő bünte
téseket alkalmaztak a különböző államokban, így súlyos 
nyilvános megszégyenítéssel, akasztással, keresztre feszí
téssel is büntették az elkövetőket. A gyilkosságot halállal 
büntették, de a kivégzés, vagyis a büntetés-végrehajtás 
módja között különbséget tettek. Felismeri és deklarálja, 
hogy a különböző államokban a helyi sajátosságok, kor
szakok alapján, vagyis a kor, a hely és az adott nép sajátos 
viszonyainak a figyelembevételével eltérő büntetőpoliti
kát kell alkalmazni.15

Harmadik kérdésként megvizsgálta, hogy a törvények
ből, a bíróságokból, afelsőbbségekbőlmilyen haszna szár
mazik a keresztyének köztársadalmának. Ezen túlmutató, 
sokkal hangsúlyosabb az a kérdéskör, amely azt elemzi, 
hogy a magánembernek mennyiben kell a felsőbbségek 
előtt meghajolnia, és milyen engedelmességgel tartozik. 
Egyetért azzal, hogy fő szabályként engedelmeskedni 
kell a felsőbb hatalmaknak. Ezen okfejtés közben is tetten 
érhető jogi gondolkodásának előremutató jellege. Kifej
ti, hogy az emberek egy része él-hal a pereskedésért, és 
bosszúvággyal, rosszakarattal járnak el a bíróság palást
ja alatt, valójában a másik ember iránti gyűlölet alapozza 
meg a perlekedési szenvedélyüket. A bíróság igénybevé
tele, a pereskedés álláspontja szerint azonban csak jogo
san történhet. A jóhiszemű pervitel, a visszaélés nélküli 
joggyakorlás és a védekezéshez való jog lényegét fogal
mazza meg Kálvin, amikor kimondja, hogy a vádlottnak 
és a perlekedő panaszosnak az idézésre a kitűzött idő-
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pontban meg kell jelennie, a védekezését, az ellenvetését 
saját védelme érdekében el kell mondania, nem vezetheti 
rosszhiszeműség és bosszúvágy. Csak a jóhiszemű pervi
telt tartja elfogadhatónak és követendőnek a bíróság előtti 
eljárásban. Nem fogadja el azoknak az álláspontját, akik 
„mindenféle bírósági tárgyalást elítélnek”.16 Pál példáját 
hozza fel. Amikor ellene ármánykodtak, vádolták őt, és ő 
védte magát, a saját római polgárságának a jogi előnyeit 
is érvényre juttatta a bíróság előtt. Sőt, amikor szükségét 
érezte, a jogorvoslatot is igénybe vette, és az igazságtalan 
helytartótól a császári ítélőszékhez fellebbezett.

A büntetőeljárásban a vádlótól azt követeli meg, hogy 
pártatlan és elfogulatlan legyen. A kálvinizmus legfonto
sabb tanítása szerint minden ember egyenlő. Az emberek 
közötti egyenlőséget az eredendő bűnből vezeti le, amely 
mindenkit egyformán terhel, és a bűntől mindenki csak 
Isten kegyelme által mentesülhet. Az egyházon belül min
den ember egyenlőségét hirdető elv egyben azt jelentette, 
hogy az államot is az egyenjogú polgárok szerződéséből 
vezette le. A demokratikus egyházszervezet felépítése elő
vetítette azt, hogy az állam esetén is hasonló koncepciót 
tart megvalósítandónak.

További fontos tanítás, hogy a tisztségeket az egyház
ban nem a feudális előjogok alapján lehet betölteni, ha
nem minden tisztség viselőjét választás útján kell kijelölni. 
Jó példa erre, hogy Kálvin is választás útján töltötte be a 
tisztségét. A kálvini egyház szervezetében a lelkipásztorok 
között nincs alá-fölé rendeltségi viszony, egymás között is 
egyenlők. Tovább vizsgálva az egyház szervezetét, azt lát
juk, hogy a kálvini egyházközségek is egymással egyen
jogúak. A kálvini egyházszervezet egy alulról építkező, a 
feudális előjogoktól mentes, választott tisztségviselőkből 
álló olyan szervezet, amelyben az egyházközség választja 
a papjait és a világi képviselőkből álló presbitériumát is, 
amely így már a képviseleti, a parlamenti demokrácia irá
nyába mutat, annak hajnalcsillaga.

Az egyház belső életének az ügyeit az egyházközség 
tagjai közül választott presbitérium intézi, amely lénye
gében ellenőrző feladatokat is betölt, és „erkölcsbíróság
ként” is működik. Itt jelenik meg az egyház és az állam 
szervezeti szétválasztásának a gondolata is. Az egyházon 
belül a fegyelmi és erkölcsi ügyek elbírálására a túlnyo
mórészt presbiterekből felállított bíróságok a hatalmi ágak 
szétválasztásának, megosztásának az alapjait jelentik.

Tény, hogy Kálvin „a nép, amely a törvények uralma 
alatt él és a felsőbbségnek alája van rendelve” kijelentésé
vel lényegében az alkotmányos jogállam oszlopát állította 
fel. Ezzel pedig megelőlegezte a jogállamiság eszméjét. 
A törvények léte ugyanis Kálvinnál a polgári állam meg
határozó fogalmai közé tartozik.

Kálvin, mielőtt Genfbe visszatért volna, már az egyik, 
1538-ban Strasbourgban írt levelében határozott elképze
léseket fogalmazott meg egy egyházi törvény tartalmát il
letően, amely lényegében a büntető jogpolitika fejlődését 
is előrevetíti. Abban a társadalomra veszélyesnek tartja a 
csalókat (praestigiatores), az álomfejtőket, a többnejűeket 
(kettős házasság). Amikor 1541-ben visszatért Genfbe, 
határozattal fogadtatta el az Egyházi Törvénykönyv meg
alkotására szóló igényt. A törvénykönyvet megalkották,

és az Egyházi Közgyűlés jóváhagyta azt. A törvénykönyv 
rendelkezéseit kezdetben csak Genfben alkalmazhatták, 
ám Kálvin szerette volna kivívni, hogy a környező tele
pülések lakóira is vonatkozzon. Komoly harc eredmé
nyeként végül elérte, hogy a városi tanács és a Kétszázak 
Tanácsa kiterjesztette a szabályok hatályát a környező te
lepülések lakóira is.17 A törvénykönyv két részből áll: az 
első részben lévő szabályok az egyházi rendre irányadó
ak, míg a második részben lévő szabályok társadalmi sza
bályok. Az egyházi rend keretében is kifejezetten szigorú 
szabályrendszert fogalmazott meg: rögzítette a kötelező 
istentiszteletet, az egyéb egyházi alkalmak kötelező láto
gatását. Tiltották az istenkáromlást is.18 Ezen kötelezettsé
gek elmulasztása esetére a pénzbírság vagy börtönbünte
tés alkalmazását írta elő. A társadalmi szabályrendszerben 
előírta a babona üldözését, amelynek négy megnyilvánu
lási formája volt: a bálványimádás, a zarándoklat, a régi 
egyházi ünnepek megtartása, a misére járás.19 E cseleke
detek szankciója bírság vagy fogház volt. Az előzőekhez 
hasonló szigorú büntetéssel sújtották a ledér táncot járókat 
és a tisztességtelen énekeket dalolókat. Az uzsorásokról 
sem feledkezett meg, külön tanulmányt írt az uzsorások
ról, és amennyiben az 5%-ot meghaladta az uzsorakamat, 
őket azzal rendelte büntetni, hogy elvették az egész tőké
jüket, és még pénzbírságot is kiszabtak rájuk.20 Lényegé
ben a garázdaságot szankcionálták akkor, amikor a sokak 
által látott veszekedések elkövetőit is megbüntették. Vita 
esetén a lelkésznek kellett a helyszínre mennie és békét te
remtenie. A paráznaságot különös szigorral rendelte bün
tetni attól függően, hogy az elkövető nős volt-e, vagy sem.
A nem nős paráznák 6 napi börtönt kaptak, amelyet ke
nyéren és vízen töltöttek , valamint pénzbírságot fizettek.
A nős paráznákat 9 napi, kenyéren és vízen töltött bör
tönnel sújtották, és súlyosabb pénzbírságot fizettek. A je
gyeseket is paráznaként kezelték, ha egy házban éltek. Az 
Egyházi Törvénykönyv második része nemcsak büntető 
anyagi jogi, hanem büntető eljárásjogi szabályrendszert is 
tartalmazott. Rögzítette ugyanis, hogy milyen eljárás ke
retében állítják a Konzisztórium elé az elkövetőket.21

Az Egyházi Törvénykönyv első része -  amely részben 
a vallás gyakorlására vonatkozó szabályrendszer megal
kotása -  mutatja, hogy a hit és a hitközösség gyakorlása 
és megtartása érdekében igen szigorú szabályokat alkotott 
Kálvin. Ne felejtsük el, hogy erre a szigorú szabályrend
szerre mindenképpen szükség volt. A szabályrendszer 
nemcsak azt szolgálta, hogy a vallást gyakorolják, hanem 
azt is, hogy a sötét középkor során az emberi gondolko
dásban évtizedek alatt kialakított és rögzült gondolkodás
módot megújítsák. Ezért is rendelték büntetni a babonák 
„híveit” is.

A törvénykönyv második része lényegében egy büntető 
törvénykönyvnek felel meg. Meghatározta ugyanis, hogy 
az egyén a közösségben milyen cselekedeteket nem tehet 
meg, és mi az, amit a közösség már nem tolerál, ami miatt 
büntetést érdemel.

E törvénykönyv is mutatja Kálvin óriási egyház- és tár
sadalomszervező erejét, munkáját. Ahhoz, hogy a reformá
ció a katolikus vallás mellett új egyházként létrejöhetett és 
fennmaradhatott, a szigorú rend megtartása melletti együtt-
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élési szabályok megalkotása nem volt mellőzhető. A sötét 
középkorban a reneszánsz hajnalán szükségesnek mutatko
zott az emberek gondolkodását, eszmevilágát befolyásolni.

3 .  A reformáció hatása a jogi 
gondolkodásra

A reformáció korában a jogi normarendszer szorosan 
összefonódott a társadalom és abban az egyén helyzetét 
meghatározó erkölcsi és vallási követelményekkel. Így 
nem meglepő, ha a reformátorok nem csupán vallással és 
erkölccsel, de joggal és politikával is foglalkoztak, ezen 
területeken egyaránt jártassággal bírtak. A reformáció ha
tásának a jogra és a jogi gondolkodásra azonban ez nem 
volt szükségszerű előzménye. A reformáció szülte gon
dolatok képesek lettek volna befolyásolni a jog fejlődését 
akkor is, ha a reformátorok kizárólag a vallási fejlődésére 
összpontosítottak volna. Ezek az eszmék ugyanis önma
gukban olyan tartalommal és jelentőséggel bírnak, hogy 
hatásuk a kor eszmeiségére, gondolatformáló szerepük a 
reformátorok tevékenységének hiányában is érvényesült 
volna. Ilyen eszmeként nevesíti Finkey Ferenc a lelki
ismereti szabadságot, a testvériséget, a hierarchia elle
ni tiltakozást, a puritán erkölcsöt, az igazságszeretetet, a 
politikai szabadságot, a jogegyenlőséget, a demokratiz
must, az önkormányzatot. A reformáció „példát mutatott 
a politika és az erkölcs összekötésére is, valamint meg
teremtette a vallásszabadság s a gondolat és szólás sza
badság elveit is”.22

A kor társadalmi változásai kedveztek a reformációs 
eszmék terjedésének. A 16— 17. században létrehozzák 
a francia és angol központosított nemzetállamok alap
jait. Ekkor az egységgé kovácsolás is megvalósul, ami
nek eredményeként például Burgundia, Bretagne a francia 
állam részévé válik. Az egységesítéssel ugyanakkor épp 
ellentétes folyamat zajlik a Német-római Birodalomban, 
ahol a tartományok széttagolódása tovább folytatódik. 
Megállapítható, hogy ez a két folyamat a reformációtól 
nem függetlenül zajlott. Sőt, annak következtében. A har
mincéves háborút lezárja az 1648-as vesztfáliai békepak
tum, amely tulajdonképpen háromszáz szuverén egységet 
ismer el. A vesztfáliai béke óriási jelentősége nemcsak ab
ban mutatkozott meg, hogy a vallásszabadságot, a függet
lenséget kollektív biztonsági garanciákkal támasztotta alá, 
hanem abban is, hogy a reformáció következtében a 16. 
században kidolgozott államszuverenitás-elméletek jelen
tős számban a gyakorlatban is megvalósulhattak.

Az emberi jogok és szabadságok eredőjeként a 17. 
századi angol, valamint a 18. századi észak-amerikai és 
francia forradalmakat szokták emlegetni. Ezen forradal
mak előkészítője, az eszmék eredője azonban maga a re
formáció. „A protestántizmus az a főgyökér, amelyből a 
mi egész rákövetkező civilizációnk kiágazik. ”23 „A hit sza
badságának hatalma, ereje, mely a reformációban emel
kedett érvényre, volt azon erő, a mely szétrombolta a régi 
előítéleteket, mely kényszerítette a mindenható államot az 
emberi, egyéni jogok elismerésére. ”24

Georg Jellinek25 igyekezett kimutatni munkásságában, 
hogy az emberi jogok, amelyek az egyént, az állampol
gárt az állammal szemben megilletik, a reformáció vív-
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mányai. Jellinek, a heidelbergi egyetem államjogtanára 
a Die Erklarung der Menschen- und Bürgerrechte című 
munkájában azt igazolja,26 hogy az emberi jogok a refor
máció vívmányai. Az emberi jogokat úgy fogja fel, hogy 
azok az állampolgárt mint egyént illetik meg az államban 
és az állammal szemben is.27 Ebben a munkájában rög
zíti továbbá azon álláspontját, hogy a reformáció vívmá
nyainak a következménye az is, hogy az 1850. évi porosz 
törvény (alkotmány) valamennyi poroszt megillető jogo
kat rögzít. A Von den Rechten der Preussen az alábbi jo
gokat tartalmazza: törvény előtti egyenlőség, személyes 
szabadság, a lakásnak és a vagyonnak a sérthetetlensége, 
kiköltözködhetési jog és szabadság, hitvallási szabadság 
(vallási társulat alakításának a joga), házi vagy nyilvános 
istentisztelet tartásának a joga, tanulási és tanítási szabad
ság, sajtószabadság, gyülekezési és egyesületalkotási jog. 
Deklarálja továbbá, hogy az állampolgári jogok gyakorlá
sa független a vallási meggyőződéstől.

A természetjog szószólói28 adtak hangot és szereztek ér
vényt annak az eszmének, hogy az embernek, minden em
bernek vannak jogai. Ők úgy tekintettek az államra, mint 
a szabad egyének közösségére. Az egyenlőséget és a sza
badságot az egyénnel veleszületett, természetes sajátságnak 
tekintették. A 17—18. század gondolkodói ezen jogokat 
részletezni is kezdték, aminek eredményeként egyre széle
sebb körben is érvényesülni kezdtek. Az 1800-as évek kö
zepén zajló európai forradalmakban ezeket a jogokat rész
ben vagy egészben kivívták maguknak az egyes államok 
polgárai. Ezen eszmék „aXVIII. században meghódították 
Európa népeinek közvéleményét”29 Fontos vívmánya volt

ez a 19. századnak, hiszen ezt megelőzően lényegében az 
uralkodó jogát, a karok és rendek jogát, a testületek (céhek) 
jogát ismerték. „Tehát az egyes egyén, az ember elévülhe
tetlen, az egyén elidegeníthetetlenül örök jogainak elismer
tetése az állam által a reformáció áldása! ”30

*

A reformátorok szerepe abban állt, hogy a reformáció 
azon hatását, amelyet a jogi gondolkodásra, a jogfejlődés
re gyakorolt, felismerték, és ezt követően tudatos mun
kássággal felerősítették. A reformáció hatása a jogra nem 
közvetlenül érvényesült. Nem azt eredményezte, hogy a 
jognak megszületett volna egy olyan ága, amely a refor
máció gondolatiságát közvetíteni, valamint ezen eszmék 
közvetítőinek tevékenységét szabályozni képes. A kap
csolat sokkal inkább közvetett: a reformáció gondolatvi
lága követői gondolkodásmódjába beépülve, ezen szemé
lyek cselekedeteit áthatva, azokon keresztül jelent meg az 
élet különböző területein, így a jogban is.

Az emberi jogok a reformáció vívmányai, a fenti esz
mékből alakultak ki. Hasonlóan a reformáció vezette le 
a hatalmat a népből, a közösségből, és így alakította ki 
a népszuverenitás elvét. „Kétségtelen, kézzelfogható igaz
ság, hogy az új és a legújabb kor politikájába a reformatió 
hozta be a demokratikus, a szabadelvű eszméket, ez til
takozott először világosan és határozottan a legitimitas, 
a fejedelmi mindenhatóság, az absolutismus ellen s tilta
kozott lelke mélyéből, vallási és emberi meggyőződésből, 
minden önző hátsó gondolat nélkül [...]. ”31
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