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Igazságosság és igazságszolgáltatás 
Az igazságosság dicsérete 

Az igazságosság az az igazság, 
amely tettekben fejeződik ki. 

Az igazságosság az erények ki-
rálynője, amely nélkül minden más 
elveszíti az értékét, és hibává válik. 

Az igazságosság a jóság látható 
jele. 

Az igazságosság az élet törvé-
nye, és minden harmónia alapja. 

Az igazságosság mindennek 
megadja az igazi helyét, mert min-
den jó a maga helyén és a maga 
idejében. 

Az alacsonyabbrendű dolgok jók 
az alacsonyabb helyen, tartósságuk 
miatt. A magasabbrendű dolgok jók 
a magasabb helyen, világosságuk 
miatt. 

A fájdalom jó a maga órájában, 
mert megtisztít. A halál jó a maga 
órájában, mert megszabadít. 

Az árnyék jó a nyugalomhoz. A 
tűz jó a meleghez, és jó a szépség is. 

Semmi sem hiábavaló, semmi 
sem rút, semmi sem hamis, semmi 
sem piszkos, semmi sem rossz – 
csak a rendetlenség. 

Az igazságosság olyan jó és 
olyan szép, mint a zene. 

 

Kétféle igazságosság 
Csakhogy kétféle igazságosságot 

ismerünk: a jó igazságosságot – és a 
másik fajtát. 

A jó igazságosság az, amelyik a 
jót jóval viszonozza, és megsokszo-
rozza a jót, 

a kapott jótettekre jótettekkel fe-
lel, ha tud, és köszönetet mond, ha 
nem tud, 

mindenkinek megadja, ami meg-
illeti: tiszteletet a nagyoknak, segít-
séget a gyengéknek, együttérzést a 
kicsiknek, 

a jóravalókat támogatja, a mér-
tékteleneket mérsékletre hívja fel, 
az eltévedteknek megmutatja a he-
lyes utat, és az elbukottakat ismét 
talpraállítja. 

A másik igazságosság az, ame-
lyik a rosszat rosszal viszonozza, 
hogy feltartóztassa a rosszat, és 
amelyik ily módon folytonosan időt 
veszteget a rosszra, és megsokszo-
rozza a rosszat, 

minden gonoszságra, minden 
mesterkedésre és minden aljasságra 
kész, ha arról van szó, hogy bűnö-
söket kell fölfedni és üldözni, 

művészi fokra fejleszti a bosszút, 
módszeresen és éleselméjűen a leg-
rafináltabb büntetéseket találja ki, és 

józan számítással adagolja ezek 
alkalmazását, 

felakaszt, eléget, leforráz, izzó 
fogókkal dolgozik, megfojt, meg-
nyúz, szétmorzsol, testrészeket rép 
ki, szemet szúr ki, kezet vág le, 
tagokat ficamít ki, felnégyel, keresz-
tülszúr, a zsigerekben vájkál, 

tüzes bélyegzővassal jelöli meg 
áldozatait, pellengérre állít, meg-
becstelenít, megaláz, elítél, elpusz-
títja a testet és a lelket, 

molesztál, lelki terrorban tart, 
munkanélkülivé tesz, devizában 
eladósít, szegregál, lejárat, 

törvényei, perei, ítélethozatalai, 
büntetései és kivégzései révén mód-
szerességgel és éleselméjűséggel 
kapcsolja össze az emberi bestia 
szorongását és haragját. 

 

Melyik oldalon állunk? 
Értjük-e most már Pál apostol 

komor és rettenetes mondását: „A 
törvény a bűn ereje”? 

Látjuk-e már, milyen utat kell 
bejárnia az igazságosságnak, amíg 
majd megfelel annak, amit Jakab 
apostol „a szabadság törvényének” 
nevez? 

Világos-e már számunkra, hogy 
miért kellett Krisztust minden for-
mában elítélni, és két bűnöző között 
keresztre feszíteni? És hogy az em-
beri igazságszolgáltatás micsoda 
elutasítása fejeződik ki a kereszt 
jelében? 

Szeretnénk megtudni, hogy me-
lyik igazságosság jellemez minket? 
Ítéljük meg magunk! Nos: Mit mon-
dunk akkor, ha egy félelmetes bűn-
cselekményről esik szó, és teljesen 
meg vagyunk rémülve? 

Mivel fogják büntetni a bűnö-
zőt? Milyen büntetést fognak ki-
szabni rá, ha egyszer még a halál-
büntetés sem lenne elég súlyos? 

Vagy pedig azt kérdezzük: Mit 
lehetne tenni egy ilyen rettenetes 
gonosztett jóvátétele érdekében? 
Mit tegyünk ezzel a szerencsétlen-
nel, vagy mit mondjunk neki, hogy 
ismét tudjon mibe kapaszkodni, 
megtérjen, és megmentse a lelkét? 

 
A nemes lelkűek dicsérete 

Mindazon nemes lelkű emberek, 
akik az elmúlt évtizedekben síkra-
szálltak a kínzás, a testi büntetés, a 
pellengérre állítás, a kényszermunka 
és a halálbüntetés megszüntetéséért, 
és fölléptek a börtönök szanálásáért, 
valamint a humánus büntetésvégre-
hajtásért, a fiatalkorú bűnözők neve-
léséért, az egykori raboknak a 
tássadalomba való újbóli betagozó-
dásért, a vádlottak kíméletes kezelé-
séért, az első bűncselekményt elkö-
vetők feltételes szabadlábra helye-
zéséért, a jószándékú rabok bünteté-
sének enyhítéséért és így tovább – 
mindezen embereké az a felbecsül-
hetetlen érdem, hogy fölismerték a 
bosszúálló igazságszolgáltatás elve-
tendő voltát, és egyedül, a közvéle-
mény árjával szemben úszva ellen-
állást tanúsítottak azzal szemben. 
Ők az erőszakmentesség igazi él-
harcosai, még ha nem nevezik is 
magukat annak. 

Lanza del Vasto 

Forrás: L. de V., Definitionen 
der Gewaltlosigkeit, 24-27. 


