
A talio törvény – 1.Máté 5, 38-42. 

Szemet szemért – ius talionis. 

„Ne szállj perbe a gonosszal” 

A ius talionis, vagyis a szemet szemért, fogat fogért rendelkezése a megtorlás elvére alapul. 
Alapja, hogy a gonosz elkövetését senki ne kezdeményezze, viszont a gonoszság megtorlásának helyet 
biztosított a társadalomban. Jézus tudatában volt népe bosszúvágyának, és belátta, hogy az erőszak 
erőszakot szül, s ezért jobb megoldásnak találta, ha elfordítja figyelmünket a megtorlástól. 

A bibliai rész öt fontos témát sugall. Ezek között az első helyen arról kell tárgyaljunk, hogy mit 
fed a „gonosz” kifejezés. A Bibliában úgy találjuk ezt, mint egyfajta nyomorúság és büntetés. 
Homályosak a meghatározások, de amennyiben arra figyelünk, hogy az istenfélő embert gonosszal nem 
illetik (Péld 19,23.), vagy „miért, hogy a jó helyébe gonosszal fizettek” (1 Mózes 44,4.), akkor nyomban kivillan 
a tisztán látáshoz szükséges fény. Sikerül megértenünk, hogy ha a jót cselekvő embert minduntalan 
gonoszsággal illetik, ennek következménye nyomorúságos állapot. A feloldás lehetőségét Pál apostolnál 
találtam, ki szerint: Gonosz helyébe gonoszt ne fizessetek (Róma 12,17.).  

A gonosz úgy is jelen van életünkben, mint bűn. Csak a jó és gonosz tudásának fájára, illetve 
annak gyümölcsére kell gondolnunk, vagy a megállapításra, melyet egyfajta igazságszolgáltatás követel: 
„ Isten az ő napját felhozza mind a jókra, mind a gonoszokra” (Mt 5,45.). A jó belátás kicsúcsosodása tehát: 
„Adj a te szolgádnak értelmet, hogy tudjon választást tenni a jó és gonosz között”. (1 Kir 3,9.) 

A második kérdés, hogy miként nyilvánul meg a gonoszság? 
1/. Gondolatban. Veszedelmes a gondolatbeli gonoszság. Miért? Első sorban azért, mert 

számtalan megnyilvánulása tárulkozik fel. Az biztos, hogy közel sem káros annyira, mint a kimondott 
szó, vagy még kevésbé, mint a cselekedet. Feltételezzük, pl. , hogy a sok gonoszságot el is követtük, 
amikor átvillantak gondolatainkon. „Piruljanak meg, kik ellenem gonoszt gondolnak (35. Zsolt 4.) – 
olvassuk a Zsoltárban. Azok az emberek, akik kimutatják arcukon a pirulás jeleit, arra igyekeznek, hogy 
ne ferdítsék pl. az igazságot. Ők általában szókimondók, akik a gonoszság tervezgetését nem 
kezdeményezik. Kérdezzük meg egymástól, hogy gondoltunk-e gonoszt egymás ellen? 

Mi a gonosz gondolat? A rossz cselekedet forrása. „Pusztítást gondol a szív és hamisságot az 
ajak” (Péld 24,2.). Vagy „az ember szívéből jönnek ki a gonosz gondolatok” (Mt 15,19) – olvassuk Máté 
evangéliumában. Lehet-e ugyanaz a hely – hitünk szerint a szívünk – jónak és gonosznak forráshelye? 
Ha ilyen értelemben összefüggésbe helyezzük a Máté evangélista meglátását és megérzésünket, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy az indulat is egyenlővé vált a szívből érkező érzéssel, mely egyszer jót, 
máskor gonoszságot tartogat. Elképzelhetetlen, hogy egyszer gonosz, máskor pedig jó legyen ugyanaz a 
szív. 

2/. A gonoszság második megnyilvánulása a kiejtett szóban található. Addig talán nincs is 
semmi baj, míg meg nem szólalunk. Az igazi gondok akkor kezdődnek, amikor már többé nem tudjuk 
megtartóztatni nyelvünket, és szinte akaratunk ellenére kiröppen szánkon a gonosz szóba öntött 
gondolat. Arra gondolunk, hogy, akinek céloztuk a meggondolatlanul kiejtett, gonosz mondatot, nem is 
fogta fel komolyan, mint, ahogy azt mi először gondoltuk. Abban a tévhitben ringatjuk magunkat, hogy 
nem is volt a mondatnak olyan súlya, mint, amilyen kemény volt a megfogalmazás. A megsértett 
jóindulatától függ, hogy tudomásul veszi-e gonosz kijelentéseinket. 

3/. A cselekedet jelenti a gonosz teljességét. A gondolat, a szó, szinte könnyedséggel 
megbocsátható, de a cselekedet következményei miatt nehezebben kezelhető. Bonyolult ez a kérdés is, 
hiszen bőséges elágazódásából nehéz kitalálnunk. Éppen ezért a cselekedetek sokaságában nem 
mélyülök el, hanem Péter apostol tanácsával megoldom a gordiuszi csomót: „Jobb, hogy a jó 
cselekedetekért szenvedjetek, mint a gonosz cselekedetért”. (1 Pt 3,27.). Egyértelmű tehát, hogy a jó 
cselekedeteket kell választanunk és azt a lehetőséget, hogy kenyér helyett kővel dobjanak. Azért fontos 
így tennünk, mert a lelkiismeret nyugalma mindent pótol az elszenvedett igazságtalanságokért. 

Végül a reménykedőkkel vallom, hogy a gonoszság győzelme nem tart sokáig. Tudjuk, hogy a 
történelem folyamán nem volt egyetlen ártatlan sem, aki elveszett. Olyan értelemben, hogy elfeledkezett 
volna róla Isten. Ámos prófétával, és János levelével erősítem ezt, hogy keresnünk kell a jót és nem a 
gonoszt, hogy éljünk. (Ám 5,14.; 3 Jn 11.). Ez mindennél fontosabb! 
 


