
Heidelberg tehát továbbra is vonzerőt gyakorol a ma
gyar jogászokra, így nem véletlen, hogy a Német-Magyar 
Jogászegylet -  éppen e cikk szerzőjének javaslatára -  éves

konferenciáját 2017-ben, a reformáció 500. évfordulójá
nak évében a nagy múltú városban tartotta, több egykori 
heidelbergi diák vagy vendégkutató részvételével.
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1. Bevezetés

A reformáció két legnagyobb hatású alakja Lut
her Márton és Kálvin János volt; elképzeléseik 
azonban nemcsak a par excellence teológiai gon
dolkodás számára nyújtottak maradandót, de az általuk 

megalkotott eszmerendszer filozófiai alapjairól vallott 
elképzeléseik is kiemelték őket -  néhány más, nem a 
reformációhoz köthető bölcselővel együtt -  koruk szel
lemi közegéből. Ezen filozófiai eszmék között különös 
jelentőséggel bírnak az államnak a társadalmi rend fenn
tartásában történő közreműködéséről, az állami büntető
hatalom alapjairól és korlátairól, utóbbin belül pedig a 
legsúlyosabb kiszabható szankció alkalmazhatóságáról 
vallott büntetőfilozófiai nézeteik. E gondolatok azonban 
korántsem előzmény nélküliek: hasonló elképzeléseket 
más, korábbi bölcselők is megfogalmaztak, melyeket 
Luther és Kálvin a kor sajátos problémáihoz, valamint a 
maguk teológiai nézetrendszereihez igazítottak. További 
jelentőségük pedig -  az adott kor gondolkodására való ha
táson túl -  abban áll, hogy nézeteik nemcsak a 16. század 
első felében határozták meg a filozófiai és gyakorlati filo-

Tóth J. Zoltán

A halálbüntetés kérdése 
a reformáció teológiai 
büntetőfilozófiájában  
-  eszmetörténeti 
kontextusban

zófiai vitákat, hanem -  teológiai elképzeléseiktől, illetve 
azok megvalósulásától függetlenül is -  részben tovább él
tek a következő századokban is, befolyásolva e századok 
büntetőfilozófiai gondolkodását. Jelen tanulmány röviden 
be kívánja mutatni Luther és Kálvin büntetőfilozófiai fel
fogásának lényegét, valamint annak eszmei előzményeit, 
különös tekintettel a halálbüntetés kérdésére, röviden ki
tekintve a más filozófusok gondolataival való azonossá
gokra és hasonlóságokra is.
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2. Eszmei alapok

A reformátorok államfilozófiai és büntetőfilozófiai elképze
lései a korábbi keresztény gondolkodásban is megjelentek; 
e körben különösen Augustinus és Aquinói Szent Tamás 
bölcseletét kell kiemelni.

Aurelius Augustinus, azaz Szent Ágoston (354—430) az 
első igazán jelentős keresztény gondolkodó volt; ő a bün
tetések jogára vonatkozó nézeteit a Bibliára támaszkodva 
alkotta meg, és az elkövetkező másfél évezred keresztény 
büntetőjogi felfogását (sok tekintetben még a jelen tanul
mány által tárgyalt reformá
ció ideológusainak a nézeteit 
is ideértve) alapjaiban meg
határozta. Ágoston az em
ber szabad akaratát hirdette, 
amely egyedül indokolhatja 
a büntetések létjogosultsá
gát. A szabad akaratot Isten 
ugyan azért adta az emberek
nek, hogy általa megtehessék 
a helyes dolgokat, ám ezzel 
lehetőséget biztosított szá
mukra vétkek elkövetésére 
is. Azt, hogy ki „igaz” ember, 
aki méltó a túlvilági boldog
ságra, és ki nem az, csak az
által lehet kideríteni, ha Isten 
biztosítja a lehetőséget a jó 
cselekedetekre és a vétkezés
re is, azaz ha van választási 
lehetőség (hiszen a determi
nizmus alapján nincs értelme 
sem a bűn, sem a büntetés fo
galmának). „Hogyan is lehet
ne igazságosan büntetni, ha 
az akaratot arra használnánk, 
amire kaptuk?”1 „S hogyan 
lehetne igazságosságnak nevezni a bűnök megbüntetését és 
a jótettek jutalmazását, ha az ember nem rendelkezne sza
bad akarattal?”2, 3 Ám ha az ember vétkezhet, szükség van 
arra, hogy büntethető is legyen.

Bár a Bibliában szerepel a „ne ölj” parancsa, ez mégsem 
jelenti azt, hogy minden emberölés4 jogtalan lenne. Sőt, bi
zonyos esetek egyenesek igazságosak, mégpedig azok az 
emberölések, amelyeket egy másik ember Isten parancsára 
követ el. Isten mint „az igazság forrása” bárkinek a meg
ölését előírhatja, mégpedig akár közvetlen (egyedi) utasí
tás által (mint erre számtalan példa található a Bibliában), 
akár általános törvények révén. Akik tehát mint állami hi
vatalnokok (királyok, bírák, hóhérok) az Isten által rendelt 
parancsok megsértése esetén az Isten által előírt szankciót 
alkalmazzák, azok pusztán Isten eszközei; ily módon, mint
hogy Isten nem követhet el igazságtalanságot, ők sem vét
keznek a „ne ölj” parancsa ellen.5

Aquinói Szent Tamás (Tommaso d’Aquino, 1225?— 
1274) sokban Ágoston teológiáját vette át, ám azt tovább is 
fejlesztette.6 Egyrészt ő is azt vallja, hogy az ember rendel
kezik szabad akarattal,7 másrészt a „non occides” parancsa 
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szerinte sem vonatkozik sem az állatokra,8 sem az állami 
kivégzésekre, alkalmazandó azonban az öngyilkosságra.9 
Ami a törvényes büntetések megengedettségét illeti, arról 
-  kifejezetten Ágostonra hivatkozva -  azt írja Tamás, hogy 
az ölés Isten joga, aki azzal -  minthogy ő alkotta az embe
reket -  bármikor élhet, és az életet, amelyet ő adott, bármi
kor vissza is veheti. Evégből parancsot adhat szolgáinak (a 
királyoknak), hogy azokat, akik vétkeznek a Mindenható 
akarata ellen, megölhessék (de ezt hangsúlyozottan csak 
Isten parancsára, illetve az ő engedélyével tehetik meg).10 
Bizonyos bűnök (a „halálos bűnök”) egyenesen megkö

vetelik (Istennek a Bibliában 
kinyilvánított akarata alap
ján), hogy elkövetőiket az 
állam halálra ítélje és kivé- 
geztesse;11 ahogyan ugyanis 
a beteg test egyes részei is 
feláldozhatók, sőt feláldozan- 
dók a test többi, még egész
séges részének megmentése 
érdekében,12 amennyiben a 
gyógyításra nincs más mód, 
ugyanúgy az sem várható el 
az állam testének tagjaitól, 
vagyis az emberektől, hogy 
saját megmaradásukat tegyék 
kockára, mellőzve a fertőzött 
és menthetetlen testrész (a 
bűnöző) elpusztítását.13 Ezek 
közé az állami kivégzést legi
timáló „halálos bűnök” közé 
tartozik az emberölés, a há
zasságtörés és a paráználko
dás, a lopás, valamint a hamis 
testimonium tétele.14

Embert ölni (halálos bűnt 
elkövetve) többféleképpen 
is lehet: „kézzel” (azaz saját 

tevékenységgel, ideértve természetesen bármilyen fegy
ver felhasználásával elkövetett gyilkosságot is), „szájjal” 
(ezen Tamás a felbujtást és a hamis bevádolást érti), „se
gítéssel”, valamint „egyetértéssel”. Ez utóbbi azt jelenti, 
hogy aki megakadályozhatná az emberölést, de nem teszi, 
éppoly bűnös és halállal kell hogy lakoljon, mint az, aki a 
tettet ténylegesen elköveti. A házasságtörés mind a feleség, 
mind a férj részéről halálos vétek. A feleség azzal három 
nagy bűnt is elkövet: vétkezik Isten rendelése ellen, azaz 
szentségtörő; vétkezik férje ellen, vagyis áruló; és vétkezik 
férje fiai ellen is, mivel a házasságtörésből származó gyer
mekek elveszik a férj valódi fiaitól az örökséget, azaz tolvaj 
is. A férj házasságtörése ellenben azért halálos bűn, mert ő 
mint a nő „tanítója” vétkezik, saját magasabb rendű (asz- 
szonyánál felelősségteljesebb) feladatait megszegve. De az 
„egyszerű” paráznaság is halált érdemel, „az ilyennek ui. 
törvény szerint meg kell halnia”;15 és aki ennek az ellenke
zőjét állítja, az eretnek.16

Ugyancsak halál a büntetése a tolvajoknak, mégpedig 
minden tolvajnak;17 „hasonlít ui. ez a bűn az emberölés
hez”.18 Idetartoznak azok, akik titokban lopnak (ez a „klasz-
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szikus értelemben vett” lopás); akik erőszakkal veszik el 
mások dolgait (a rablók); akik a bér visszatartásával káro
sítják meg munkásaikat; akik a kereskedésben követnek el 
csalást; és azok is, akik zsar
nokként szereznek meg egész 
birtokokat vagy országokat.
Végül a hamis tanúságtétel, 
amely szintén halállal bün
tetendő, „kétféleképpen es
het meg: vagy ítéletben vagy 
közbeszédben”.19 Ítéletben, 
azaz bírósági eljárás során e 
bűnt elköveti az is, aki vala
kit hamisan vádol, az a tanú 
is, aki hamisan tanúskodik, 
és az a bíró is, aki szánt
szándékkal tévesen ítélkezik.
A „közbeszédben” ugyanak
kor e vétket ötféle személy 
valósíthatja meg: a rágalma
zó; aki „a becsmérlőt szíve
sen hallgatja”;20 a „besúgó”
(itt valójában: hamis hírek és 
rágalmak terjesztője); a bű
nös személyek talpnyalója; 
valamint a „zúgolódó” sze
mély. Mind közül az Angyali 
Doktor szerint a legfontosabb 
és legveszélyesebb a hamis 
tanúskodás, „ez a parancs ui. 
magában foglalja az összes 
előzőeket: mivel az ilyen 
egyszer gyilkos, máskor tol
vaj stb.”;21 valamint mindaz a hazugság, amelyet a hithez 
tartozó dolgokban követnek el.

3 . Luther büntetőfilozófiája

Luther Márton, azaz Martin Luther (1483-1546) alapjaiban 
kívánta megreformálni a teológia tudományát, ám amellett, 
hogy a katolikus (vagy Luther színre lépéséig egyszerűen 
csak római) egyháznak (az egyház világi hatalmának és 
különösen a pápának) a legdühödtebb támadójává vált, na
gyon sok lényeges dolgot átemelt a római egyházi teológu
sok felfogásából is. Különösen igaz ez Ágostonnak a földi 
állam és jog mibenlétéről vallott felfogására, mely Luther
nek a világról alkotott elképzeléseit alapjaiban meghatároz
ta. Ahogyan Augustinus szerint a földi „kevert” államban 
(civitaspermixta) kétféle birodalom (az ördög e világi biro
dalma [civitas diaboli] és Isten földi birodalma [civitas dei 
terrena]) hívei egyszerre vannak jelen, úgy Luther is az em
bereket két csoportra osztotta: az egyikbe tartoznak az igaz 
hívők, akik megértették az isteni Igét, és igaz lelki meggyő
ződésükön alapuló hittel Krisztus előírásait követik, a má
sikba pedig azok tartoznak, akiknek belső erkölcsi nézeteik 
nem a krisztusi tanításokon alapulnak. Míg az előbbieknek 
nincs szükségük államra, mert az isteni parancsokat min
den külső kényszer nélkül is követik, addig az utóbbiakat

(köztük a legtöbb, magát kereszténynek valló embert is) 
csak az állami hatalom büntetésétől való félelem tarthatja 
féken. És mivel ezerből mindössze egy tartozik az előbbi

csoportba, Isten birodalmá
nak valódi tagjai közé,22 ezért 
törvényekre, büntetésekre 
és állami büntetőhatalomra 
szükség van.23 A törvények 
két módon érhetik el, hogy 
az emberek az isteni rendelé
seket, még ha nem is szeretik 
azokat, de legalább tisztelet
ben tartsák: ígéretekkel és 
büntetésekkel.24 A büntetések 
joga végső soron a mózesi 
törvényeken alapul, amelyek 
funkciója, hogy az emberek 
rettegjenek a bűnök ször
nyű következményeitől,25 
ám ezek mit sem érnek a ke
gyelem ígérete és reménye, a 
krisztusi megváltásban való 
bizakodás nélkül; evégből 
mind az Ószövetségre, mind 
az Újszövetségre szükség 
van.26

Az isteni rendeléseket a 
világi felsőségnek kell be
tartatnia az emberekkel, Isten 
ugyanis az ő feladatává tette 
ezt.27 Ezért amikor az ural
kodó törvényeket hoz, akkor 
nem a maga, hanem Isten ér

dekében és az ő felhatalmazása alapján jár el.28 Ugyanez 
a helyzet akkor is, ha büntetni kell: mivel Isten nem saját 
kezűleg büntet, hanem a világi hatóságok eszközként való 
felhasználásával, ezért amikor a bíró szankciót szab ki, az 
mindig Isten büntetését jelenti. És mivel Isten törvényei 
egyes bűnökre halált írnak elő, ezért az is igazságos lesz, ha 
ezekre a bűncselekményekre az uralkodó törvényei is halál
büntetés kiszabását teszik kötelezővé.29 Erre az aktusra (a 
bírói kivégzésre) nem vonatkozik a „ne ölj” parancsa sem, 
mivel az csak az emberek által való (jogtalan) ölést tiltja, 
de nem tiltja az emberi élet azon kioltását, amikor ez Isten 
nevében és Isten parancsára, az általa adott törvények meg
sértőjével szemben történik. A „ne ölj” parancsát (a feleba
rát meggyilkolásának tilalmát) ugyanis éppen azáltal lehet 
valóban érvényre juttatni, hogy az uralkodónak joga van 
olyan szigorú törvényeket alkotni és büntetéseket kiszabni, 
amelyek képesek visszatartani az embereket egymás jogta
lan elpusztításától. Luther azonban nemcsak a gyilkosságra 
kiszabott halálbüntetés jogosságát ismeri el, hanem mind
azon bűntettek elkövetőivel szemben is igazságosnak tartja 
e szankció alkalmazását, amely vétségeket már a Biblia is 
halállal rendelt büntetni. Ám Luther még ezen is túlmegy, 
és a mózesi törvények értelmében halállal nem sújtható lo- 
pás30 esetében is lehetőnek, sőt egyenesen kívánatosnak 
tartja a bűnözők kivégzését. Mindazonáltal azt is elismeri, 
hogy Isten a tolvajlást a saját módján maga is megtorolja,
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mégpedig úgy, „hogy mivel mindenki rabolja és lopja egy
mást, egyik tolvajjal bünteti a másikat. Honnan vennénk 
különben elég akasztófát és kötelet?”31

Végül sajátos vonása a halálbüntetéssel kapcsolatos lut
heri elképzelésnek az, hogy mivel a német egyházreformer 
mélységesen hitt a boszorkányokban, az ördögök jelenlété
ben, a szemmel verésben, a megrontásban és más babona- 
ságokban,32 ezért elszántan üldözte ezeket, kínvallatást és 
halálbüntetést javasolva velük szemben. Így amikor Lut
hernek arról számoltak be, hogy egy altenburgi lányt egy 
vajákos asszony megrontott, és mindig, amikor az a kö
zelében volt, a lány vért könnyezett, Luther így válaszolt: 
„Az efféléket azonnal büntetni kell; túl sok tanúságot és 
bizonyságot akarnak a juristák, és kicsibe veszik az ilyes
féle nyilvánvalóságokat. A minap hitvestársi háborúsággal 
akadt dolgom. Az asszony az urát méreggel akarta megé- 
tetni, hogy aztán a férfi gyíkokat okádott. És amikor az asz- 
szonyt kínpadra vonták, mit sem akart bevallani. Mert az 
efféle vajákos asszonyok némák és a kínnal dacolnak, az 
ördög nem engedi, hogy beszéljenek. Csakhogy az efféle 
cselekedetek elég tanúságot adnak, hogy indok legyen őket 
keményen büntetni, rettentő példák gyanánt, hogy az ilyen 
ördögi fondorlatoktól mindenkinek elszegjék a kedvét.”33 
Egy másik helyen pedig ezt írja a boszorkányokról: „Sen
ki ne legyen az ilyesfajtákhoz irgalmas! Magam égetném 
el őket, mint ahogyan a törvényben írva vagyon, a papok 
vetették az első köveket a gonosztevőkre.”34 Mindezt pedig 
azért tartja ilyen különösen nagy véteknek, mert a boszor
kányok, halottlátók, jósok, szellemidézők stb. nem egysze
rűen az isteni parancsokat, hanem magát Istent, az ő szemé
lyét sértik, és ez a bűn mint Isten elleni felségsértés (crimen 
laesae Maiestatis divinae) Luther szerint elvetemültségét és 
romlottságát tekintve felülmúl minden más bűnt.35

4. A kálvini tanok

Kálvin János (Jean Calvin, 1509-1564) szintén hitt a bo
szorkányokban, és abban is közös véleményen volt Luther
rel, hogy a pápa világi hatalmát meg kell szüntetni, valamint 
hogy az egész keresztény (keresztyén) vallást vissza kell 
vezetni eredeti bibliai alapjaihoz. Kálvin azonban nem az 
emberiséget osztotta két részre: Isten parancsait hitükből fa
kadóan követő és a krisztusi előírásokat semmibe vevő em
berekre (mint ahogyan Augustinus és Luther tette); hanem az 
emberek feletti kormányzás jellegét választotta kétfelé, még
pedig egy lelki és egy polgári részre. A lelki vagy „belső” 
kormányzás az ember saját erkölcsének való alávetettségét 
jelenti (ez az örök élet területe), míg a polgári vagy „külső” 
kormányzás az ember államhatalomnak való alárendeltségét 
foglalja magában; vagyis mindenkit kétféle kényszer tart 
kordában: saját erkölcse (az Isten szeretete és az isteni paran
csok helyességébe vetett meggyőződés), valamint az állami 
törvények. Az utóbbi az előbbitől megkülönböztetendő, de 
attól nem független dolog, hiszen a felsőbbségnek elsősor
ban az a feladata, hogy alattvalói számára olyan jogszabá
lyokat alkosson, amelyek az Isten ellen elkövetett vétkeket 
(bálványimádás, istenkáromlás stb.) megtiltják és büntetik. 
Emellett azonban természetesen az is kötelessége, hogy „er- 
köleseinket a polgári jó rendhez idomítsa, minket egymás
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közt megbékéltessen, a közös békét és nyugalmat táplálja”,36 
mégpedig azért, mert a jó és helyes polgári törvények tiszte
lete és az azok szerint való élet „a mennyei királyságnak bi
zonyos alapj ait rakj a le bennünk már most a földön, és ebben 
a halandó és enyésző életben a halhatatlan és romolhatatlan 
boldogságot kezdi mintegy munkálni bennünk”.37

A polgári kormányzatnak, vagyis az államnak Kálvin 
szerint három alkotóeleme van: a felsőbbség, a törvények és 
a nép. A felsőbbség feladata, hogy Isten szolgálatában és az 
ő rendelései alapján kormányozza az embereket, és evégből 
törvényeket alkosson,38 amelyek az isteni rend keretei kö
zött meghatározzák az emberek e világi kötelességeit. A nép 
feladata pedig az, hogy végrehajtsa az elöljáró akaratát, és 
engedelmeskedjen az uralkodó törvényeinek. A nép feladata 
tehát a puszta engedelmeskedés, egyrészről az uralkodónak, 
másrészről az ő törvényeinek; éppen ezért a genfi egyház
reformer a népről mint államalkotó tényezőről sokat nem ír, 
sokkal fontosabb nála a felsőbbség és a törvények mibenlé
tének az elemzése és ismertetése. Ami az előbbit illeti: mi
vel az elöljárók megbízatásukat, hatalmukat Istentől kapták, 
Isten akaratából uralkodnak az emberek egy meghatározott 
csoportján, ezért ők mindent megtehetnek, amit Isten aka
rata teljesítése érdekében jónak látnak, és az emberek nekik 
engedelmeskedni kötelesek.39, 40 Sőt, nemcsak joguk, hanem 
kötelességük mindazt megtenni, amit Isten feladatukul sza
bott, ezek közül pedig az egyik legfontosabb az, hogy bün
tessék meg mindazokat, akik az isteni rendeléseknek és ti
lalmaknak ellenszegülnek. Isten ugyanis a Bibliában több 
helyen kinyilvánította (és erre Kálvin maga rengeteg Ó- és 
Újszövetség-beli idézetet hoz fel), hogy a királyok feladata 
az ítélkezés, vagyis a gonoszok megbüntetése azért, hogy a 
nép békében és biztonságban élhessen.41 Tehát „a felsőbb- 
ség bosszúállása nem az emberé, hanem Istené, amelyet ő 
[...] ember szolgálata által fejt ki és gyakorol számunkra”;42 
vagyis amikor a király büntet, akkor ezt tulajdonképpen 
maga Isten teszi.43

Mivel pedig Istennek mindenre joga van, még az ember 
életének elvételére is, ezért az ő megbízottjának, az elöljáró
nak is joga lesz minderre. Ebben az esetben pedig az uralko
dót nem köti a „ne ölj” parancsa sem,44 mivel azért, „hogy az 
emberölések büntetlenek ne legyenek, maga a törvényhozó 
ad kardot szolgái kezébe, hogy azt minden gyilkossal szem
ben használatba vegyék”.45 Ez nem egyszerűen joguk, ha
nem kötelezettségük is, ha ugyanis rosszul felfogott „embe
riességből” a gonosztevők üldözését és (mások elrettentése 
végett) azok szigorú megbüntetését az uralkodó elmulasztja, 
azzal sokkal nagyobb kárt okoz az embereknek, és sokkal 
nagyobb bűnt követ el, hiszen ezáltal maga járul hozzá a 
rablások, fosztogatások, gyilkosságok megnövekedéséhez.46 
Kálvin véleménye tehát az, hogy inkább a bűnösök vére ta
padjon az elöljáró kezéhez, mint a gaztevők büntetlenül ha
gyásával az ártatlanok vére,47 arról nem is beszélve, hogy 
az ok nélküli lágyszívűség az isteni rendelés megsértését, az 
Isten által az uralkodóra bízott feladat semmibevételét jelen
tené, amely még az előbbieknél is nagyobb (a legnagyobb) 
bűn lenne.

Végül a törvények elemzése kapcsán Kálvin arról érte
kezik, hogy a mózesi, meglehetősen kegyetlen törvények 
hatályban vannak-e még, illetve a keresztény (keresztyén)
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uralkodó alkothat-e azoktól eltérő tartalmú, pontosabban az 
Ószövetségben említett bűnökre az ott elrendelthez képest 
más büntetésekkel rendelkező törvényeket. Ennek megvá
laszolásához mindenekelőtt az ószövetségi rendelkezéseket 
három részre osztja: erkölcsi, szertartási és törvénykezési 
(értsd: állami) törvényekre. Kálvin szerint csak az erkölcsi 
törvények48 foglalják magukban Isten örök és változhatatlan 
akaratát, amelyek két elvi szintű szabályba foglalhatók ösz- 
sze: Istent tisztelni, az embereket pedig szeretni kell. Minden 
más konkrét kötelezettség e két princípiumból következik, 
ezen kötelezettségek konkrét tartalma és megsértésük bün
tetésének a konkrét mértéke azonban időtől, helytől és a nép 
állapotától (tulajdonképpen erkölcsi és tudati-műveltségi 
viszonyaitól) függ. Ebből kifolyólag, ahogyan a szertartási 
törvények49 érvényüket vesztették, mivelhogy azok funkció
ja pusztán annyi volt, hogy a zsidó népet annak kiskorúsága 
idején a helyes életre neveljék, úgy a törvénykezési előírá
sok, a mózesi törvényekben írt bűncselekmények bünteté
sére vonatkozó rendelkezések sem érvényesek már, hiszen 
azok a büntetések a zsidó nép akkori viszonyaihoz lettek 
igazítva, azaz egy adott nép adott állapotának feleltek meg.50

Csupán az erkölcsi törvények azok, amik -  Isten valódi 
és örök akaratát megjelenítve -  mindenkor és mindenhol 
érvényesek, ezek betartatására (Isten tiszteletének és feleba
rátaink szeretetének az érvényesítésére) azonban az időnek, 
a helynek és a népnek megfelelő tételes állami törvények 
és törvényes büntetések szükségesek.51 Ezért lehetséges az, 
hogy egyes helyeken a lopást kétszeres büntetéssel, máso

kon száműzetéssel vagy éppen akasztással, egyes helyeken 
a házasságtörést megszégyenítéssel, másokon kivégzéssel, 
egyes helyeken a hamis tanúzást becsületvesztéssel, máso
kon kerékbe töréssel büntették, noha ezek a szankciók sem 
egymással, sem pedig a zsidó törvényekkel52 nem feltétle
nül harmonizáltak. Ennek ellenére a fenti jogkövetkezmé
nyek mindegyike igazságos büntetésnek minősült, ameny- 
nyiben azok megfeleltek azoknak a viszonyoknak, amelyek 
keretei között alkották őket, feltéve, hogy céljuk azonos 
volt: a két legfőbb erkölcsi parancs betartásának kikénysze
rítése és azok érvényre juttatása. Sőt bizonyos körülmények 
között éppen az a helyes, ha a korábbi tételes szabályok
tól eltérünk, hiszen például háborús időszakban vagy éh
ínség idején jóval szigorúbb szankciókra van szükség, mint 
egyébként, avagy egyes népek csak sokkal kegyetlenebb és 
rémisztőbb büntetések által tartózkodnak a helytelen és bű
nös cselekvésektől, mint mások. Éppen ezért Kálvin szerint 
„gonosz és a közjónak [...] ellensége volna az az ember, aki 
az ilyen különféleségen megbotránkoznék, mikor az az is
teni törvény tiszteletben tartásának megőrzésére a legalkal- 
masabb”.53 Végül pedig mindebből témánk szempontjából 
az következik, hogy Kálvin felfogása alapján az állam által 
szabályozott bűnök büntetésére (ha azok az erkölcsi tör
vények védelmére és betartatására irányulnak) bármilyen 
szankció, akár a halálbüntetés legkegyetlenebb formáinak 
bármelyike is alkalmazható, ha adott viszonyok között az 
a legmegfelelőbb eszköz a bűnözők megfékezésére és az 
erkölcsi törvények tényleges érvényre juttatására.

Jegyzetek______________________________________

1 Szent Ágoston: A boldog életről-A szabad akaratról. Ford. Tar Ibo
lya. Budapest, 1989, Európa Könyvkiadó, 104. p.

2 Uo.
3 „Ezért a büntetés és jutalmazás is igazságtalan lenne, ha az embernek 

nem lenne szabad akarata.” (Uo.)
4 A „ne ölj” kitétel Augustinus szerint nem vonatkozik a növényekre és 

az állatokra, mivel az előbbiek nem éreznek, az utóbbiaknak az em
berekhez képest alacsonyabb szintű értelme pedig ezt a tilalmat nem 
kívánja meg. Ugyanakkor ez a parancsolat megtiltja az öngyilkossá
got, mivel az, aki magát pusztítja el, ugyanúgy embert öl, mint az, 
aki mást gyilkol meg. (Ezek az elképzelések mély hatást gyakoroltak 
Aquinói Tamásra is, mint azt látni fogjuk.)

5 „Kivételt képeznek [ti. a gyilkosság bűne alól] azok az esetek, amikor 
az ölést Isten parancsolta meg, akár rendelt törvénye, akár emberek
re ideiglenesen ráruházott parancsolata folytán. Nem gyilkol az, ki a 
parancsolónak engedelmeskedik, amint a kard is csak eszköz annak 
kezében, aki használja. Ennélfogva nem vétettek a »ne ölj« törvény 
ellen semmit azok, akik [...] a nyilvános hatalom birtokában Isten 
törvénye, azaz a legfenségesebb igazság parancsa szerint a bűnö
söket halállal büntették.” (Szent Ágoston: Isten városáról. I. kötet. 
I-V  könyv. Ford. Földváry Antal. Budapest, 2005, Kairosz Kiadó, 
102. p.) „Ha a gyilkosság egy ember megölését jelenti, akkor ez oly
kor bűn nélkül is megtörténhet. Mert ha [ . ]  a bíró vagy szolgája a 
gonosztevőt öli meg, [...] az [...] nem követ el bűnt.” (Szent Ágos
ton: A boldog életről -  A  szabad akaratról. 64. p.)

6 Szent Ágoston Tamáson kívül a legerőteljesebben még Blaise Pas
calra (1623-1662) hatott, aki augustinusi alapokon ugyancsak azt 
vallotta, hogy az állam által elrendelt kivégzés, amennyiben az tar
talmilag igazságos, nem tekinthető jogszerűtlennek. Erről árulkod
nak a következő idézetek: „De mivel az ő gondviselésének úgy 
tetszett, hogy az emberi társadalmakat fenntartsa, és a gonoszokat, 
akik azokat háborgatják, megbüntesse, ő maga állapított meg törvé-

nyeket, hogy elvegyék a gonosztevők életét; és így ezek a gyilkos
ságok, amelyek isteni parancs nélkül büntetésre méltó merényletek 
lennének, az ő parancsa folytán jogos büntetésekké válnak; ellenben 
mindaz, ami ezen kívül esik, igazságtalanság.” (Pascal, Blaise: Vidéki 
levelek. Ford. Rácz Péter. Budapest, 2002, Palatinus Kiadó, 238. p.) 
„ .Istennek egyedül van joga elvenni az emberek életét, s minthogy 
a gonosztevők büntetésére törvényeket adott, a királyokat vagy köz
társaságokat tette e hatalom letéteményeseivé.” (I. m. 239. p.) Azon
ban „aki nem akar gyilkosságot elkövetni, egyfelől isteni felhatalma
zással, másfelől isteni igazságossággal tartozik cselekedni; és hogyha 
ez a két föltétel nem egyesül, vétkezünk, akár jogszerű hatalommal, 
de igazságosság nélkül ölünk, akár igazságosan, de jogszerű hatalom 
nélkül ölünk”. (I. m. 240. p.)

7 „ . a z  embernek van szabadakarata, különben hiábavaló volna a ta
nács, buzdítás, tilalom, jutalom, büntetés.” (Aquinói Tamás: Summa 
Theologica. I 83, 1. In Schütz Antal: Aquinói Szent Tamás szemel
vényekben. Budapest, 1943, Szent István Társulat, 166. p.)

8 A Biblia szerint ugyanis az állatok alá vannak rendelve az ember ha
talmának, egyszersmind annak táplálékául is szolgálnak, ezért az ötö
dik (eredetileg és szokásosan: a hatodik) parancsolat csak az emberek 
megölését tilalmazza.

9 Itt Tamás egy az egyben Hippo püspökének érvelésére hivatkozik, 
amikor tilosnak ítéli az öngyilkosságot („mesterénél” azonban jóval 
kevesebb teret szentel e kérdés körbejárásának, és annak „vizsgála
tát” leszűkíti a tulajdonképpeni megállapításra).

10 „Némelyek azt mondják, hogy itt az ölés teljes tilalmáról van szó. 
Ezért gyilkosnak mondják a világi bírákat is, akik elítélnek egyeseket 
a törvények szerint. Ezzel szemben mondja Augustinus, hogy Isten e 
parancs által nem vonja meg magától az ölés hatalmát. Tehát meg
engedett azoknak, akik Isten parancsára ölnek, mivel akkor Isten cse
lekszik. [ . ]  Az pedig, ami szabad Istennek, szabad a szolgálóinak is, 
a parancs alapján. Nyilvánvaló pedig, hogy Isten nem vétkezik halált
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okozva a bűn miatt, minthogy ő a törvény alkotója. [...] Tehát a szol
gája sem [vétkezik].” (Aquinói Szent Tamás: Előadások a Tízparan
csolatról. Ford. Gecse Gusztáv. Pécs, 1993, Seneca Kiadó, 127. p.)

11 Hangsúlyozza azonban Tamás, hogy ez kizárólag az állam joga, így az 
ő korában még jellemző „magán-igazságszolgáltatást” elítéli. (Vö. 
Schütz: i. m. 238. p.!)

12 E gondolatok Platóntól, illetve a platonikus gondolatok római közve
títőjétől, Senecától származnak. Platón a javíthatatlan bűnöző társa
dalomból való eltávolítását a test gyógyításához hasonlította: ahogy 
az ember szervezete egészének megmentése érdekében gyógyítani 
kell a beteg tagot, annak gyógyíthatatlansága esetében pedig el kell 
távolítani azt, hogy a kór ne terjedhessen tovább, és ne pusztíthassa 
el az egész embert, ugyanígy kell a gyógyítható bűnözőket inteni és 
javítani, a menthetetleneket pedig a társadalom érdekében eltávolítani 
(száműzni vagy fizikailag megsemmisíteni). A bűnöző ugyanis maga 
is beteg: hiányzik belőle a legfontosabb emberi tulaj donság, az igazsá
gosság. Emiatt szánalomra méltó, ám kegyelemre nem, hiszen ha élet
ben hagyjuk, ezzel kitesszük őt egy hosszú és örömtelen, nyomorult 
életnek, amelynek szépségeit -  lévén, hogy arra alkatánál fogva nem 
képes -  egyrészt nem tudja élvezni, másrészt a társadalomnak is csak 
terhére és kárára van. (Vö. Platón: Törvények. Ford. Kövendi Dé
nes. In Platón összes művei. Harmadik kötet. Budapest, 1984, Európa 
Könyvkiadó, 641. és 819-820. p.; valamint Platón: Az állam. Ford. 
Jánosy István. Szeged, 2001, Lazi Könyvkiadó, 106. o.) Platón hatásá
ra hasonló gondolatokat fogalmazott meg Seneca is: a büntetéseknek 
szerinte három célja van (lehet): az elkövető megjavítása, mások bűn
tettek elkövetésétől való elrettentése és a társadalomnak az elkövető 
„eltávolításával” való védelme. A javítás lehetősége a kisebb deliktu- 
mok esetén áll fenn: ahogyan az orvos sem vág eret vagy amputál vég
tagot, ha a betegség enyhe, úgy a jelentéktelen vétkeket elkövetőket is 
elsősorban jó szóval inteni és tanítani kell. Ha ez nem használ, akkor 
nyilvános megszégyenítésre van szükség, majd a száműzetéshez, azt 
követően pedig a börtönbüntetéshez kell folyamodnunk, és csak ha 
ezek egyike sem éri el célját, akkor lehet (legvégső esetben) halál
büntetést kiszabni, éppúgy, ahogy az orvos is csak akkor operálja meg 
az embert, ha semmilyen más módon nem képes a test egészét meg
menteni. Ekkor viszont (ha tehát más lehetőség nincs) sem az orvos, 
sem a bíró nem félhet drasztikus módszereket alkalmazni, mert ha a 
test gyógyulása, illetve a társadalom tagjai biztonságának megóvása 
érdekében elkerülhetetlen, a fertőzött tagot ki kell vágni a test (a társa
dalom) egészéből, nehogy a még ép szerveket (a bűntől még mentes 
embereket) is megfertőzze. (Vö. Seneca, Lucius Annaeus: A nagylel
kűségről. Ford. Szőke Ágnes. Budapest, 1997, Seneca Kiadó, 64. p.; 
Seneca, Lucius Annaeus: A haragról. Ford. Kovács Mihály. Pécs, 
1992, Seneca Kiadó, 63. p.)

13 A „rész” ugyanis mindig alá van rendelve a nála magasabb rendű 
„egésznek”, így az egyes embernek a közösség érdekében történő 
elpusztítása megengedett. Amikor tehát Tamás arról értekezik, hogy 
„szabad-e megölni a bűnözőket”, akkor ezt a következő módon vá
laszolja meg: „ . a  rész a természet rendelése szerint az egészet szol
gálja. Ezért magátólértetődőnek és hasznosnak ítéljük egy testtagnak 
eltávolítását, ha az elhalt és az egész testnek megrontója. Már most az 
egyes ember a közösséghez úgy viszonylik mint a rész az egészhez, 
s ezért ha az egyes ember a közösségnek veszedelmére és ártalmára 
válik bűne által, helyes és üdvös azt megölni, hogy a közjót megment
sük.” (Summa Theologica. 2II 64, 2. In Schütz: i. m. 238. p.)

14 Mindezek a bűnök végső soron azért érdemelnek halált, mert meg
szegik a két legfőbb kötelezettség: vagy az Isten szeretete vagy az 
emberek szeretete kötelezettségeinek egyikét. (Lásd Aquinói Szent 
Tamás: Előadások a Tízparancsolatról. 185. p.)

15 I. m. 149. p.
16 Lásd i. m. 147. p.
17 Mint láttuk, a Biblia a tolvajokra kifejezetten sehol nem ír elő halálos 

szankciót, a tolvajlást Tamás mégis úgy tekintette, mint halált érdemlő 
bűnt.

181. m. 157. p.
191. m. 163. p.
201. m. 165. p.
21 I. m. 163. p.
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Ezek az igaz hívők nem egyszerűen olyan emberek, akik nem követ
nek el (világi vagy vallási) bűnöket (nem ölnek, nem lopnak, nem tör
nek házasságot), hanem akik mindezeket a gonoszságokat saját aka
ratukból, az igazságosság és az erények felismerése és azok önkéntes 
követése végett kerülik.
„Isten úgy akarja, hogy az istenteleneket és a képmutatókat a törvény 
tikkassza, görnyessze, terhelje. ” (Luther, Martin: Asztali beszélgeté
sek. Ford. Márton László. Budapest, 1983, Helikon Kiadó, 57. p.) „ .  
mert hogy nem ölök [...] és minden gonosztól őrizkedem, azt nem 
éppen saját jószántamból teszem, [ . ]  hanem inkább azért, mert félek 
János mestertől, a hóhértól, aki pallossal, bitóval, kerékkel stb. fenye
get, vagyis így tart vissza mindenfajta bűntől.” (Uo.)
„ . a  törvényt elsősorban azért adta nekünk Isten, hogy gátat vessen a 
bűnnek, részint a büntetésre vonatkozó fenyegetéssel és rémítéssel, 
részint a kegyelemre és jótéteményre vonatkozó ígéretével és annak 
felkínálásával.” (Luther Márton: A keresztyén hit főtételei. In Luther 
Márton négy hitvallása. Ford. Prőhle Károly. Budapest, 1983, a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 289. p.)
„Mózes valóságos hóhér: [ . ]  igen keményen támad a lélekre szigorá
val; rémít, sanyargat, rekeszt és veszt stb., s mindezt Isten parancsára 
teszi, mint az Ő helytartója.” (Luther: Asztali beszélgetések. 57. p.)
„A törvény rendelkezését [a mózesi törvényeket -  T. J. Z.] azért kell 
előhozni, hogy megrettentse az embert, és visszavezesse saját bűnei 
felismeréséhez, és így megtérjen bűnbánatra és jobb életszemléletre. 
De itt nem szabad m egállni. Hirdetni kell tehát a kegyelemnek és a 
bűnbocsánat ígéretének igéjét [ . ] ,  mert enélkül a törvény [ .  ] hiába
valóvá válik, és tanításuk is hiábavaló.” (I. m. 57. p.)
A világi elöljáró tulajdonképpen az atya hatalmát gyakorolja; csak a 
neki alávetettek nem néhányan, hanem sokan vannak.
Lásd ehhez többek között Luther Márton: A kis káté. In Luther Márton 
négy hitvallása. 101. p.; valamint Luther Márton: A nagy káté. In uo., 
155. p.
Lásd például Luther Márton: A nagy káté. In Luther Márton négy hit
vallása. 160., 179. p.
Lopáson Luther -  Aquinói Tamás nyomán -  nemcsak a mai felfogás 
szerinti eltulajdonítási módokat érti, hanem minden olyan cselekede
tet, amely mást jogtalan módon megkárosít; így például a csaló bolto
sokat és kereskedőket is tolvajoknak tartja.
I. m. 172. p.
„Azt hiszem, hogy a megvert és legyőzött ördögök ludvércekké vagy 
vad lappokká lesznek, mert a lappok megromlott ördögök. Szintúgy 
hiszem, hogy a majmok egytől egyig ördögök.” (Luther: Asztali be
szélgetések. 77. p.) „Poroszországban sok az ártó szellem, szintúgy 
Lappföldön sok az ördög és a varázsló. Svájcban, Luzern környékén 
van egy fölötte magas hegyen egy tó, Pilátus tavának hívják, abban 
egy iszonyú, förtelmes lényt éltet az ördög.” (I. m. 79. p.) „Váltott 
gyermekeket és golyvásfattyakat lop a Sátán az igazi gyermekek he
lyébe, hogy az embereket ezzel is gyötörje. Gyakorta van, hogy vízbe 
ránt némely lányokat, megejti, s mindaddig tartja magánál őket, amíg 
a gyermeküket ki nem hordják, és ezt a gyereket fekteti majd a sátán a 
bölcsőbe, mikor az igazi gyermeket kiveszi s elrabolja.” (I. m. 80. p.) 
„ . a  gyermekeit a szomszédasszony úgy megrontotta, hogy torkuk 
szakadtából ordítottak. És amikor egy pap éppen csak átaljában dor
gálta meg, őt is megrontotta, hogy belehalt, semmilyen orvosság nem 
segített rajta.” (I. m. 83. p.) „N.-ben esett, hogy egy ember, Wildferer 
nevezetű, fölfalt egy parasztot lovastul-szekerestül.” (I. m. 84. p.) 
„Egy B.-beli polgárt megrontottak a boszorkányok, úgyhogy minden 
áldás elveszett az ő jószágairól, ő pedig elszegényedett.” (Uo.)
I. m. 85. p.
Uo.
„ . a  varázslás [ . ]  iszonyatos hitszegés, mert művelője mind Istentől 
átáll a Sátánhoz, aki pedig Isten ellensége; tehát mindezek megérdem
lik, hogy szabadságukat és életüket veszítsék.” (I. m. 86-87. p.) 
Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere. II. kötet. Ford.: Ceglédi 
Sándor és Rábold Gusztáv. Budapest, 1995, Magyarországi Reformá
tus Egyház Kálvin János Kiadója, 748. p.
Uo.
A felsőség tehát a parancsok forrása, a törvény pedig azok megjelenési 
formája, a kettő tehát nem választható el egymástól. Ahogyan Kálvin
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mondja: „a törvény néma felsőbbség, a felsőbbség pedig élő törvény”. 
(I. m. 762. p.)
Ez az engedelmeskedési kötelezettség pusztán azon a tényen alapul, 
hogy az elöljáró uralkodik, ez ugyanis szükségképpen azt jelenti, 
hogy hatalma Istentől ered. Éppen ezért akkor is mindenki az ő aka
ratát kell hogy végrehajtsa, ha maga tékozló, a népet kiszipolyozó, 
az államügyekkel nem törődő, dorbézoló, sőt egyenesen istentelen, 
ekkor ugyanis Isten azért küldte őt, hogy a népet bűneiért megbün
tesse. És elképzelhető ugyan, hogy küld majd fegyverrel más hatal
masokat, akik megdöntik a gonosz felsőbbség uralmát, mint ahogy a 
történelemben erre rengeteg példa akadt (Kálvin több ilyet is idéz), 
ám ez nem jelenti azt, hogy az egyszerű polgár azt gondolhatná, 
hogy e feladat teljesítésére éppen ő lenne hivatva.
Ugyanez a gondolat jelenik meg később René Descartes-nál (1596— 
1650) is: „...hitem szerint szinte mindig igazságosak az eszközök, 
amennyiben az őket alkalmazó fejedelmek is igaznak vélik őket; az 
uralkodóknál ugyanis az igazságosságnak más határai vannak, mint 
a közembereknél, s úgy tűnik nekem, hogy e tekintetben Isten a jo
got azoknak adja, akiknek erőt is ad.” (Descartes levele Erzsébetnek. 
[Egmond, 1646. szeptember.] Ford. Jakabffy Éva. In Boros Gábor 
-  Schmal Dániel [szerk.]: Test és lélek, morál, politika, vallás. Válo
gatás a kései írásokból. Budapest, 2000, Osiris Kiadó, 205. p.) 
Kálvinnak a bibliai idézeteken túli saját szavai szerint: „ . a  fejedel
mek [...] Isten szolgái a jól cselekvőknek dicséretére, a gonoszok
nak, mint bosszuállók, rettegésükre.” (Kálvin: i. m. 751. p.) „ .  
hatalommal is fel vannak ruházva, hogy azzal a nyilvánvaló gonosz
tevőket és bűnösöket -  akiknek romlottsága megzavarja vagy fel
forgatja a közbékességet -  szigorúan féken tartsák.” (I. m. 757. p.) 
„ . a  gonosz emberek zabolátlansága sem korlátozható másként, 
csak szigorral és büntetések alkalmazásával.” (Uo.) „ . a z  istentele
nek vakmerőségének ellene álljunk, erőszakosságukat megtörjük és 
bűneiket megbüntessük.” (Uo.)
I. m. 767. p.
„ . a  felsőbbség az itéletek végrehajtásában semmit sem cselekszik 
magától, hanem Istennek a legsajátabb itéletét hajtja v é g re .” (I. m. 
757. p.)
Ebben az összes jeles teológus egyetértett, hiszen Kálvin mellett 
ugyanezt mondta Szent Ágoston, Szent Tamás és Luther is.
I. m. 757. p.
„Mert ha az ő valódi igazságuk az, hogy kivont karddal üldözzék a 
bűnösöket és istenteleneket, ők pedig elrejtik kardjukat és tisztán 
tartják kezüket a vértől, míg az elvetemült emberek istentelen öldök
léssel és mészárlással garázdálkodnak: akkor a legnagyobb istente- 
lenségbe döntik magukat, nemhogy ezért a jóság és igazság dicsősé
gében részesülnének.” (I. m. 759. p.) Továbbá: „ . a  felsőbbségnek 
mindkettőt szeme előtt kell tartania: egyfelől nehogy túlzott szigor
ral inkább sebezzen, mintsem gyógyítson, másfelől hogy kegyelmé
nek balga fitogtatásával a legkegyetlenebb kíméletbe ne e ssé k . ” 
(Uo.) Az ez utóbbi idézetben szereplő gondolat ugyancsak meg
jelenik Descartes-nál: „ . a  nép [ . ]  gyűlöletét, megvetését el kell 
kerülnie; s azt hiszem, ezt mindig megteheti, csak szigorúan tartsa 
magát a nekik való igazságossághoz (vagyis azokat a törvényeket 
alkalmazza, amelyeket megszoktak), anélkül hogy túl szigorú lenne 
a büntetésben és túl könyörületes a kegyelmezésben.” (Descartes: 
i. m. 206. p.)
Ezen elgondolás rendkívüli mértékben hasonlít Machiavelliéhez, aki 
A fejedelem című, az államelméleti gondolkodást alapjaiban meg
változtató művében azt írja, hogy az uralkodó az uralma fenntartása 
érdekében könyörületesnek kell hogy látszódjon, és ne kegyetlen
nek. Azonban a könyörület néha kegyetlenség, például akkor, ha 
nem fékezzük meg azokat, akik az országot tetteikkel romlásba 
döntik; a kegyetlenség viszont lehet könyörületes, például ha a bé
kesség megőrzése érdekében alkalmaz az uralkodó szigorú eszközö
ket. Ezek közé tartoznak a kivégzések is, helyesebb ugyanis a nép 
megbecsülése és ezáltal a fejedelem hatalmának biztosítása céljából 
néhány meghatározott személlyel szemben könyörtelenül fellépni, 
mint engedni a felfordulást, amely az egész nép haragját váltja ki. 
(Vö. Machiavelli, Niccolö: A fejedelem. Ford. Lutter Éva. Budapest, 
1987, Európa Könyvkiadó, 90-91. p.)

___________ŰQg
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48 Az erkölcsi törvényeknek három feladata van (ezek közül azonban az 
első kettő teljesen, a harmadik pedig áttételesen igaz a polgári törvé
nyekre is). Az első az, hogy felvilágosítsák az embereket arról, mi sza
bad és mi tilos, hiszen „a bűn ismerete a törvény által van”. (Kálvin Já
nos: A törvény hármas hasznáról. In Bolyki János [szerk.]: Válogatás 
Kálvin János műveiből. Budapest, 1993, Magyarországi Református 
Egyház Kálvin János Kiadója, 218. p.) „Második feladata az a tör
vénynek, hogy amikor szörnyű büntetéseiről hallanak, legalább a bűn- 
hődéstől való félelemmel zabolázza meg azokat, akik az igazsággal és 
jóval egyáltalán nem törődnek, ha nem kényszerítik őket.” (Uo.) Vé
gül: „A törvény harmadik és legfőbb hasznát, amely a törvény tulaj
donképpeni céljára néz, azok között a hívek között láthatjuk, akiknek 
szívében már hat és uralkodik Isten Lelke. [ . ]  A törvény ugyanis a 
legj obb eszköz számukra, hogy naponként j obban és biztosabban meg
tanulják általa, hogy mi Istennek akarta, amelyre vágynak; és a legjobb 
eszköz arra, hogy annak értésében megerősödjenek.” (I. m. 219. p.)

49 Ilyenek például a rituális fürdésre, az étkezésre, az ünnepek megtartá
sára, a munkavégzés mikéntjére, az istentisztelet rendjére és rengeteg 
más hétköznapi dolog végzésére vonatkozó előírások.

50 E vonatkozásban figyelmet érdemel Hugo Grotiusnak a halálbünte
tés megengedhetőségének kérdésében alkotott teológiai hermeneu- 
tikai álláspontja is, vagyis Grotius azon kérdésben való állásfogla
lása, vajon az Újszövetség parancsai hatályon kívül helyezték-e a 
döntően a megtorlásra épülő mózesi törvényeket. Nézete szerint 
a Tórában található talióelv arra szolgál, hogy az Isten által tiltott 
emberöléseket megelőzze, ha ugyanis a gonosztevő az isteni bünte
téstől nem félne is, akkor is tartson valamitől, nevezetesen a sértett 
vagy családja nagyon is valóságos, e világi bosszújától. Mivel pedig 
a helyzet azóta sem változott (az emberek nem lettek jobbak, és a 
„ne ölj” parancsa ugyanúgy érvényben van), ezért a talióra szük
ség van. Ami a krisztusi előírást illeti („tartsuk oda az arculütésnek 
a másik orcánkat is”), az pusztán a kisebb sérelmekre vonatkozik; 
a megbocsátás tehát csak az egyes embereket jelentéktelen módon 
sértő bántalmak esetében erkölcsi kötelességünk, a közösséget ve
szélyeztető bűntetteknél azonban nem. Maga az apostol adott ugyan
is a királyok számára a büntetőhatalom gyakorlására felhatalmazást, 
amelyet azok az ártatlanok védelme érdekében kötelesek igénybe 
venni. Márpedig az ártatlanok védelmét „csak úgy lehet elérni, ha 
egyesek vakmerőségét halálbüntetéssel torolják meg, mert az em
berek egy része -  még az evangélium kihirdetése után is -  romlott 
maradt. Hiszen a gonosztevők megannyi keresztje és halálbüntetése 
sem bizonyul elegendőnek arra, hogy az ártatlanok megfelelő biz
tonságot élvezzenek.” Ezenkívül Grotius szerint az Újtestamentum 
„végtelen könyörülete” csupán azokra a bűncselekményekre terjed 
ki, amelyeket az emberek még az evangéliumról való tudomásszer
zést megelőzően követtek el, az azt követően megvalósított bűnök 
azonban már az Újszövetség szerint is szigorú (akár halálos) bün
tetést érdemelnek. (Vö. Grotius, Hugo: A háború és béke jogáról.
A vonatkozó fejezeteket fordította: Brósz Róbert. II. kötet. Buda
pest, 1999, Pallas Stúdió -  Attraktor Kft., 29-30., 37. és 39-41. p.)

51 „Valamint tehát a kegyességnek minden sérelme és megrövidítése nél
kül el lehetett törölni a szertartásokat, úgy ezeknek a törvénykezési 
szabályoknak elhagyásával is megmaradhatnak a szeretetnek állandó 
kötelességei és parancsai. Hogyha ez igaz, akkor az egyes nemzetek 
számára bizonyára fennmaradt az a szabadság, hogy olyan törvénye
ket hozzanak, amelyekről előre látjuk, hogy hasznukra válnak, ame
lyek mégis a szeretetnek amaz állandó szabályához legyenek szabva, 
úgy hogy -  ha formailag különböznek is -  alapelvük ugyanaz legyen.”
(I. m. 763. p.) „Mindazokat a törvényeket, amelyek ezen szabály [ti. a 
méltányosság -  T. J. Z.] szerint lesznek alkotva, amelyek erre a célra 
irányulnak, amelyek ezen határ által korlátoztatnak, nem helytelenít
hetjük, még ha eltérnek is akár a zsidó törvénytől, akár egymástól.”
(I. m. 764. p.)

52 Mivel a mózesi törvények Kálvin szerint kifejezetten a zsidók számára 
alkottattak, ezért a nem zsidókra azok soha nem is voltak érvénye
sek, következésképpen azokat el sem lehetett törölni. Az uralkodó te
hát nem jár el helytelenül, ha egyes bűnökre más, a Mózes által előírt 
szankcióktól eltérő büntetéseket állapít meg.

53 I. m. 765. p.
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