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A passió
eseményeinek
jogi háttere
Biblikusok. történészek és Jézus-életrajzírók számos elméletet felál
lítottak már, amely alapján megkísérelték a passió eseményeit el
rendezni. A lényeges eltérések ezen elméletek között általában a
zsidó főtanács bírói jogkörének megítélésébőlfakadnak. E központi
problémából következnek ugyanis az alábbi kérdések: hozhatott-e
Jézus ellen a főtanács halálos ítéletet; kivégezhették volna-e Jézust
a zsidók; miért kellett az ügynek a római helytartó elé kerülnie;
Pilátus csupán a főtanács ítéletének végrehajtását hagyta-e jóvá,
vagy a zsidók vádemelése alapján lefolytatott perben hozott ítéle
tet? Az alábbiakban röviden összefoglalom a négy legfőbb elméle
tet, amelyek megpróbálnak e kérdésekre választ adni, majd pedig
e teóriák elfogadható elemeiből illetve jogi és logikai hibáiból kiin
dulva felvázolom a saját elgondolásomat.

1. Több Biblia-kutató véleménye szerint a zsidó főtanács bírói
jogköre Jézus korában korlátlan volt, s így azonnal végrehajtható
halálos ítéletet is hozhatott. A holland G. Ingwersen szerint Jézust
a főtanács vallási vádak elkövetésében bűnösnek találta, és halál
ra ítélte. A zsidók az elítéltet megkövezhették volna, a főpapok

azonban a halálbüntetés e módját nem tartották elég kegyetlen
nek Jézussal szemben. A zsidó főemberek azt akarták, hogy az ál
taluk gyűlölt próféta a lehető legszörnyűbb halált szenvedje el.
Ezért állították Jézust politikai vádjaikkal a helytartó elé, akitől el
várhatták. hogy súlyos vádjaik alapján a keresztre küldje jézust.'

Ez az elmélet azért elfogadhatatlan, mert amíg Júdea római
fennhatóság alatt állt, a főtanács bizonyíthatóan nem rendelkezett
azzal a joggal, hogy halálos ítéletet hozzon. Akik azon a vélemé
nyen vannak, hogya zsidó törvényszéknek megvolt a joga arra,
hogy vallási alapon halálos ítéletet mondjon ki és hajtson végre,
álláspontjuk alátámasztására legtöbbször István diakónus 36 tájé
kán való megkövezésére (ApCsel 7,54-60), vagy Jakabnak, Jeru
zsálem első keresztény püspökének 62-ben való kivégzésére (Jo
sephus Flavius: A zsidók története 20,9) hivatkoznak. Ezek a kivég
zések azonban nem elfogadható bizonyítékok. Amint Josef Binzler
is rámutat, István megkövezése inkább lincselés volt, mintsem jog
szerűen meghozott halálos ítélet végrehajtása; Jakabot pedig II. An
nás főpap akkor köveztette meg, amikor - Festus procurator ha-
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lálát követően - egy rövid ideig nem volt a tartománynak hely
tartója, s a főpapot e hatáskör-túllépéséért a rómaiak rövid időn

belül le is tették hivatalábó1. 2

Giovanni Rosadi véleményét tekinthetjük ezért elfogadhatónak,
aki azt írja, hogy bár a római hatóság a provinciákban "közöm
bösséget tanúsított a belső kormányzattal, a városok rendfenntar
tó intézkedéseivel, a vallásgyakorlattal, sőt kisebb jelentőségű dol
gokban a bíráskodással szemben is", az élet és halál fölött való
ítélkezés jogáról - ami az egyik legfontosabb tartozéka volt szu
verenitásuknak - sohasem mondtak le, s azt másra át nem ru
házták. Egyéb dolgokra nem volt gondjuk: "Apud Romanos ius va
let gladii, caetera transmittuntur," S Rosadi szerint "ebből világosan
következik, hogy a provincia helytartóját illette meg főbenjáró pö
rökben az ítélkezés elvitathatatlan, kizárólagos joga."}

Ez egyébként egyértelműen kitűnik a Szentírásból is, amikor a
zsidók azt mondják Pilátusnak, hogy "Nekünk senkit sem szabad
megölnünk" an 18,31). S az evangéliumoknak vannak egyéb
olyan helyei is, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a zsi
dóknak nem volt joguk senkit kivégezni. Például a János által
említett házasságtörő asszony esete (Jn 8,1-11) sem volna érthető

akkor, ha az asszonyt minden további nélkül kivégezhették volna.
Jézust itt ellenfelei egyértelműen tőrbe akarták csalni, s e cselve
tésüknek éppen a mózesi törvények és a római jogszabályok kol
líziója szolgált alapul: a házasságtörő asszonyt ugyanis Mózes pa
rancsai szerint (Lev 20,10 ill. MTörv 22,22) meg kellett volna kö
vezni, erre azonban a rómaiak fennhatósága alatt jogszerűen nem
kerülhetett sor, mivel a hódítók megfosztották a zsidókat a halál
büntetés kiszabásának és végrehajtásának jogától.

Henri Daniel-Rops a Talmudot idézve megjegyzi, hogy "amióta
a halálos ítélet jogától megfosztották a Szanhedrint, nem is ült
össze a »négyszögű kövek házá--ban," S valóban, a főtanács nem
a hivatalos épületében, hanem Kaifás magánházában tárgyalta Jé
zus ügyét.

A jeruzsálemi zsidó törvényszék A. N. Sherwin-White szerint
sem járhatott el főbenjáró ügyben. A tartományi városok közül
ugyanis csupán a rendkívül privilegizált helyzetben levő ún. sza
bad városok (civitas liberae) rendelkeztek saját polgáraik felett
korlátlan bírói jogkörrel; Jeruzsálem pedig nem volt szabad vá-

5ros.
Végül J. Blinzler szerint egy ún. "böjti tekercs" szolgáltatja a

legfőbb bizonyítékot amellett, hogy a zsidók a rómaiak kormány
zósága idején nem rendelkeztek pallosjoggal. E tekercs mintegy
okiratszerűen igazolja, hogy csak a római csapatok Jeruzsálemből

való kivonulása után történtek újra kivégzések zsidó bíróságok
ítéletei alapján. Blinzler a tekercs szövegét szó szerint idézi: vagy
is a hónap 17. napján vonultak ki a rómaiak Jeruzsálemből, s a
hónap 22. napján kezdték újra kivégezni a gonosztevőket/' A na-
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pot, amelyen visszanyerték a pallosjogot (Elul hó 22), a zsidók
nemzeti ünnepé nyilvánították, s ezért e napra böjttilalmat ren
deltek el.

2. A következő elmélet a legáltalánosabban ismert; Jézus híres
életrajzírói (Renan, Salvador, Didon, Papini) mind ebből az elgon
dolásból indultak ki. Véleményük szerint a főtanács hozhatott, és
hozott is a Jézus ügyében lefolytatott perben halálos ítélet, de azt
nem hajthatta végre. A rómaiak ezek szerint nem a halálos ítélet
kimondásától. csupán annak végrehajtásának jogától fosztották
meg a zsidókat. A főtanács által hozott halálos ítéleteket így min
dig a rómaiak hajtották végre. Jézust tehát ezért kellett Pilátus elé
vinni, hogy a helytartó megerősítse és végrehajtassa a zsidó tör
vényszék által meghozott halálos ítéletet. 7

Véleményem szerint ez az elmélet még elfogadhatatlanabb,
mint az előbbi. Az evangéliumokban ugyanis egyáltalán nem az
áll, hogy a főpapok azért mentek Pilátushoz, hogy tőle az általuk
istenkáromlás miatt halálraítélt Jézus kivégzését kérjék. Az evan
géliumokból egyértelműen az derül ki, hogy a tanácstagok azért
mentek a helytartóhoz, hogy előtte Jézus ellen vádat emeljenek.
(Eleve egyik evangélista sem számol be arról, hogya főtanács íté
letet hozott volna Jézus ügyében. A tanácstagok azon kijelentése,
hogy Jézus "Méltó a halálra!", inkább erkölcsi, semmint jogi ítélet
nek tekinthető.) Pilátus - amikor a Názáretit elévezették - nem
azt kérdezte a zsidóktól, hogy miért ítélték Jézust halálra, hanem
azt kérdezte tőlük, hogy "Milyen vádat emeltek ez ember ellen?" an
18,29). A helytartó Jézusnak is ezt mondta: "Nézd, mi mindennel
vádolnak!" (Mk 15,4)

Rosadi szerint ezen elmélet lényege - tehát az, hogy a zsidók
által hozott ítéletet a rómaiak hajlják végre - "jogi képtelenség".
A bírói és a végrehajtó hatalmat ugyanis a római jog - néhány
kivételtől eltekintve - sohasem választotta el egymástól. Ahogy
Rosadi megfogalmazza: "A bírói hatalom benső összefűzése az
igazságnak és az erőnek oly módon, hogy azt nem lehet elválasz
tani emettől. A politikában alkalmazható az erő igazság nélkül, de
a bíráskodásban az igazság nem érvényesülhet erő híján, mivel itt
a törvénytudás egyetlen jogcíme és alapja a hatalomnak."s

Zlinszky János álláspontja szerint is idegen volt a római gon
dolkodásmódtól az államhatalmi ágak megosztása. Mint írja: "A
modem jogállamiság jellegzetessége, hogy van elkülönült tör
vényhozó hatalom... van külön végrehajtó, igazgató hatalom... és
van külön bírói hatalom... A római magisztrátusnak e három ha
talom egyszerre volt a kezében."l)

Daniel-Rops szintén kizártnak tartja e hatalommegosztáson ala
puló elmélet helyességét, és erősen kétkedve teszi fel a kérdést:
"Vajon hagyták volna ma~ukat a rómaiak a zsidó papság világi
karhatalmává lefokozni?" o Arra gondolva, hogya rómaiak
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4. Zsidó tárgyalás
ítélet nélkül, majd

vádemelés Pilátus előtt

mennyire megvetették a zsidókat, e kérdésre csak elutasító vá
laszt adhatunk.

3. A következő elmélet lényege, hogy Jézus ügyében zsidó per
egyáltalán nem volt; az evangélisták közlése a főtanács tárgyalá
sáról nem hiteles; a valóságban, miután a zsidók letartóztatták Jé
zust, azonnal átadták őt Pilátusnak. Ez a véleménye többek kö
zött Hans Lietzmann német egyháztörténésznek.'! aki szerint a
főtanács Jézust istenkáromlásért halálra ítélhette volna, s a zsidók
ezt az ítéletet végre is hajthatták volna. Abból, hogy Jézust nem
kövezték meg, egyenesen következik, hogy a zsidó bíróság nem
is folytatott le pert ellene. A berlini professzor elgondolásának cá
folására nem kell új érveket felhoznunk: az előbbiekben már lát
tuk, hogy Jézust nem végezhették volna ki a zsidók.

Joseph Klausner zsidó történész szintén tagadja, hogy Jézus el
len a főtanács folytatott volna peres eljárást. Álláspontia szerint a
provinciákban mindig a helyi hatóságok végezték az előzetes

nyomozást lázadási bűnperekben. Jézus esetében is ez történt. A
főtanács tehát nem bíróságként, hanem nyomozóhatóságként járt
el a Názáreti ügyében, s miután megállapította, hogy Jézus lázító,
átadta őt Pilátusnak, aki ítélkezett felette.]2

Klausner elméletének gyengéje, hogy az evangéliumok tanúsá

ga szerint a főtanács előtt Jézus ellen nem politikai, hanem vallási
vádak merültek fel: le akarja rombolni a templomot, és károm
kodva Isten fiának mondja magát (Mt 26,61-63). A zsidó tanácsta
gok tehát nem a Pilátus előtt emelt politikai vádak alátámasztásá
ra kerestek bizonyítékokat, hanem a mózesi törvények szerint tár
gyalták Jézus ügyét.

Végül ezen elmélethez kapcsolód va megemlítem még két fran
cia egzegéta, P. Hugues Cousin és P. Francois Refoulé nevét, akik
szintén kizártnak tartják, hogy zsidó bírósági tárgyalásra került
volna sor Jézus ügyében. Szerintük a főtanács farizeus tagjai nem
egyeztek volna bele, hogy a zsidó perrend előírásait súlyosan
megszegve éjszaka tartsanak tárgyalást.13 A két domonkos pro
fesszor aggálya alaptalan: Jézus perét a zsidó törvényszék nappal
tárgyalta. Az az elképzelés ugyanis, amely szerint Jézust csak
Nagycsütörtökön este fogták el, mára már megdőlt: a passió egé
szen bizonyosan már Nagykedd éjjelén megkezdődőtt.l" A zsidó
törvényszéknek így módjában volt nappal tartani Jézus ügyének
tárgyalását.

4. Utoljára hagytam Giovanni Rosadi koncepcióját. Az ő elmé
lete szerint a főtanácsnak nem volt joga a főbenjáró bűntett elkö
vetésével vádolt Jézus ügyében eljárást folytatni, így a zsidó bíró
sági tárgyalás eleve törvénytelen volt. Miután a tanácstagok meg
állapították, hogy Jézus istenkáromló, s ezért halált érdemel, fog
lyukat - mivel ők nem ítélkezhettek felette - átvitték a helytar
tóságra. Pilátus előtt azzal vádolták Jézust, hogy a római uralom
ellen lázítja a népet. Tudták ugyanis, hogy Jézus kivégzését csak
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így érhetik el. Pilátus pedig - engedve a zsidók nyomásának, s
megszegve a római törvényeket - végül kimondta Jézus felett a
halálos ítéletet.

Rosadi álláspontjának lényege bizonyítékokkal alátámasztható,
s így elfogadható. A firenzei büntetőjogász azonban fontos kérdé
seket megválaszolatlanul hagy. Például nem ad magyarázatot ar
ra, hogy a főtanács egyáltalán miért folytatott le pert Jézus ellen
(hiszen a "lázadót" azonnal a helytartó elé kellett volna vinni), a
főpapok miért akarták mindenáron bizonyítani, hogy Jézus isten
káromló, ha később Pilátus előtt egészen más (nem vallási, hanem
politikai) vádat emeltek ellene.

Ezek után felvázolom saját elgondolásomat, amelyben főként a
Rosadi által megválaszolatlanul hagyott kérdésekre igyekszem vá
laszt találni. Az evangéliumok leírása szerint a főpapok előre el
határozták, hogy Jézust megölik; ahogy Kaifás megjegyezte: .Iobb,
ha egy ember hal meg a népért, minisem hogy az egész nép elpusztul
jon" (Jn 11,50). Céljukat "törvényes úton" akarták megvalósítani.
Mivel ők senkit sem ölhettek meg, Jézus kivégzését csak a hely
tartó felhasználásával érhették el. Mikor azonban aljas tervüket a
főtanács elé tárták, a testület becsületes tagjai tiltakoztak ellene.
Az egyik tanácstag, Nikodémus, megjegyezte: "Elítél-e törvé
nyünk valakit, anélkül, hogy kihallgatták volna, és meggyőződtek

volna arról, hogy mit tett?" (Jn 7,51). Az Annás köré csoportosuló
főpapoknak ezért bele kellett egyezniük abba, hogy Jézust - mi
előtt hamis vádat emelnének ellene Pilátus előtt - kihallgatják,
és alapos vizsgálat, szabályszerű peres eljárás után eldöntik, hogy
valóban tévtanító álmessiás-e, aki a mózesi törvények szerint ha
lált érdemel. Jézust letartóztatták, és törvényszékük elé állították.
A próféta vesztét akarók még hamis tanúkról is gondoskodtak
annak érdekében, hogy Jézus bűnössége mindenképpen bebizo
nyosodjék az egész főtanács előtt. Bár a tanúkihallgatások nem
érték el a kívánt eredményt, Jézus - Kaifás követelésére - végül
Isten fiának mondta magát bírái előtt, ami elegendő volt ahhoz,
hogy a főtanács tagjainak többsége beleegyezzék Annásék tervé
be. Megszületett tehát a döntés: Jézusnak meg kell halnia. Ez pe
dig úgy volt elérhető, hogy Jézust olyan bűncselekményelköveté
sének vádjával állitják Pilátus elé, amely a római jog szerint halál
lal büntetendő. Mivel azt, hogy valaki Isten fiának tartja magát, a
római törvények nem büntették, a tanácstagok alapos csúsztatás
sal politikai vádat koholtak Jézus ellen. Innen pedig már - elte
kintve Pilátus erőtlen próbálkozásaitól, amelyekkel megpróbálta
Jézust menteni - egyenes az út a Golgotához.
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