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PROF. DR. BALLA PÉTER ELŐSZAVA 
 

Köszönöm Egyetemünk Doktorandusz Önkormányzata vezetőinek és három doktori iskolánk 

hallgatóinak, hogy egy nagyon igényes, multidiszciplináris konferenciát szerveztek, és annak 

előadásait könyvben is megjelentetik. Öröm látni, hogy a különböző tudományterületek 

képviselői őszintén érdeklődnek és tisztelettel viseltetnek egymás munkája iránt. A 

hittudományi szekció levezető elnökeként a magas szintű és sokszínű előadásokat hallgatva két 

bibliai részlet jutott eszembe, hadd osszam meg ezeket az Olvasókkal is. Pál apostolnak a 

Galáciabeliekhez írt levele 5. fejezetének 6. versében olvassuk ezt a kifejezést: „a szeretet által 

munkálkodó hit”. A hit nem csak a „belső világunkat” érinti. A Biblia szerint az igazi, az „élő” 

hitből egy Krisztust követő életvitel is következik: a Jézus Krisztusba vetett hit legfőbb 

jellemvonása az, hogy mások felé való odafordulásban, a szeretet konkrét cselekedeteiben, 

„munkálkodásában” is megmutatkozik. A kötet több tanulmánya mutat példákat arra, hogy 

konkrét cselekedetekben, másokon segítésben is megmutatkozik egy-egy ember keresztyén 

hite. A jog sokféle területén is láthatjuk, hogy egyéneken vagy csoportokon, közösségeken 

segít, az életet és a teremtett világot is védi a jog alkalmazása.  

A hit az a kinyújtott kéz, amellyel átvesszük Isten minden ajándékát, közöttük a 

legnagyobbat: az Isten kegyelméből nekünk adott örök életet, melyet Jézus Krisztus „szerzett 

meg” nekünk, megváltó halála és feltámadása által. A hívő ember erre válaszként azzal 

mutathatja meg Isten iránti háláját, hogy a szeretet cselekedeteivel fordul embertársai felé – ez 

a „szeretet által munkálkodó hit”. Jakab apostol teljes összhangban van Pál apostolnak ezzel a 

kifejezésével, amikor arról ír, hogy a szeretet cselekedetei nélküli hit: „halott” hit. E kötet 

tanulmányainak elolvasása előtt hadd szólítson meg bennünket Jakab apostol bátorítása, amely 

a tudomány, a kutatás életünkben alkalmazható eredményeinek gyarapítására is biztató, ma is 

aktuális szentírási üzenet: 
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Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? 

Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és 

nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: „Menjetek el 

békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire a 

testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott 

önmagában. (Jak 2,14-17) 

 

Legyen „élő” hitünk, és akkor a tudomány és a hit elválaszthatatlan kapcsolatban fog állni 

egymással! 

 

Budapest, 2021. november 12. 

Prof. Dr. Balla Péter 

rektorhelyettes 

  



 

4 

 

DR. DOBROCSI SZILVIA ELŐSZAVA 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem és annak doktori iskolái által szervezett 

Multidiszciplináris Doktorandusz Konferencia üde színfolt volt az online konferenciák 

tengerében. Napjainkban, amikor minden apró szakterületnek sajátos megnevezése és saját 

szakértői vannak, minden és mindenki a saját választott területén próbál elmélyülni és újat 

alkotni, sokszor másoktól és minden külső hatástól elzártan, felüdülés olyan konferencián részt 

venni, amely az egyes tudományterületeket próbálja összekapcsolni, és amely hirdeti, hogy a 

multidiszciplinaritás, ezzel együtt a sokszínűség érték. A konferencián kiderült, hogy jól 

megférnek egymás mellett a különböző szakterületek művelői, és az is, hogy a teljesen eltérő 

témakörökben kutatók is érdekesnek találják egymás munkáját és értékes észrevételekkel 

szolgálhatnak a tőlük távolabb álló kérdésekkel kapcsolatban is.  

A Történelemtudományi, a Hittudományi és az Állam- és Jogtudományi Szekció változatos 

programja sokféle témakörbe engedett bepillantást. Az utóbbiban – amelynek elnöki tisztét volt 

szerencsém betölteni – számos különböző jogterület kiváló PhD-hallgatói mutatták be 

kutatásaikat, a szekció elé tárva legutóbbi eredményeiket és az ezekkel kapcsolatos kérdéseiket. 

A munkát a fogvatartottak jogaival, majd az egyes nemzetközi büntetőjogi kérdések 

megítélésével foglalkozó dolgozatok nyitották. Ezeket követte a Lengyel-Litván államközösség 

sajátosságainak bemutatása, majd következtek az egyenlő bánásmód munkajogi követelményét 

és a polgári jogi mediáció aktuális, fontos kérdéseit felvető előadások. A sokszínű sort az okos 

városok egyes jellegzetességeiről szóló kutatás bemutatása zárta.  

Bár az előadásokkal érintett kutatási területek a jogtudomány egymástól igencsak távol lévő 

bugyraiba tartoznak, mégis nagyfokú érdeklődés övezte mindegyiket, és a hallgatók – 

jogterületre tekintet nélkül – hasznos észrevételekkel segítették egymás munkáját. Kívánom, 

hogy a szekcióülés során tapasztalt elkötelezettség, szakmai kíváncsiság, alázat és egymás 

munkájának tisztelete a továbbiakban is kísérje a résztvevő PhD-hallgatók kutatásait és 

munkásságát, a Tisztelt Olvasónak pedig nagy örömmel ajánlom a kötetben foglalt színvonalas 

dolgozatok tanulmányozását. 

 

Budapest, 2021. november 11. 

Dr. Dobrocsi Szilvia 

egyetemi docens  
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DR. BERTALAN PÉTER ELŐSZAVA 
 

Ha az időszámításban századfordulóhoz vagy ezredfordulóhoz közeledünk, az emberiség 

figyelme a múlt és a jelen mellett a jövő felé fordul. Ebben szerepe van, az egészséges 

kíváncsiságnak és az előrelátó tudományos gondolkodásnak egyaránt. Felerősödik az 

érdeklődés, az aggodalom akkor is, ha olyan fordulat történik, amelyre a világtörténelem 

alakítói nem számíthattak. Ilyen váratlan nagyarányú változás volt az egykori Szovjetunió 

falanszter-rendszerének összeomlása. A geopolitikai térképen a Balti-tengertől a Fekete-

tengerig húzódó törésvonal mentén, amelyet a geológiából átvett szakkifejezéssel politikai 

tűzvonalnak is nevezhetünk, a földrengésekhez hasonló változásnak volt az emberiség átélője 

a XX. század utolsó évtizedében. Ilyen esetben a történelembölcselettel foglalkozó 

gondolkodók, kutatók, valamint a történelemmel foglalkozók nagy részében is felvetődik a 

hogyan tovább kérdése.  

A 20. századot a hosszú 19. századdal szemben a rövid századnak nevezi a történelmi 

közfelfogás. A jelző jelentéstartalma az események sűrűsödésével, a nap mint nap át- és megélt, 

még a tudósok számára is csak a legújabb tudományos eredmények segítségével modellezhető 

változások folyamatos értelmezésével áll kapcsolatban. A két világháború tragikus tanulságai 

elgondolkoztatják a modern kor emberét. A napról napra változó, a felgyorsuló idő, és a modern 

média által percről percre, óráról órára, napról napra permanensen közölt történések az idő 

relatív rövidülésének érzését keltik. Az információbőség miatt a történések, az események 

súlyát, jelentőségét nehezen tudjuk kellően felmérni, értékelni, pedig a történelem 

„mélyrétegeiben” zajló trendeknek a beazonosítása, a veszélyek kiszűrése a tudósok feladata.   

A modern tudományos irányzatok közül az egyik legfrissebb a hálózatelmélet jelentősége 

elsősorban abban foglalható össze, hogy multi- és interdiszciplináris tudományos szemlélet 

jellemzi, így komplex megközelítéssel rendelkezik, ezért a tudományos gyakorlatban kiválóan 

alkalmazható. A társadalomtudományokban is nagy szerepet játszik. A különböző hálózatok 

át- meg átszövik a társadalmakat. Kiterjedésük különböző, szerepük, működésük globális és 

geopolitikai szempontból meghatározó. 

Francis Fukuyama „A történelem vége és az utolsó ember” című monográfiájában, Samuel 

P. Huntington „A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása”, Zbigniew Brzezinski 

„Stratégiai vízió (Amerika és a globális hatalom válsága)” című munkájában tesz kísérletet a 

politikai, gazdasági hálózatok működési mechanizmusainak a feltérképezésére Mindegyik 

tudós hasonló aspektusból, a globalizáció szempontjából foglalkozik a közös témával.  

Fukuyama és Brzezinski munkájának címéből hasonló gondolkodásmód vehető ki. Mindketten 
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utópisztikusan bölcselkednek. A történelmi utópia műfajként és szempontként hosszú 

előzményekre tekint vissza. Fukuyama munkájának alapkérdésére, amely az amerikai 

társadalmi és gazdasági modell világméretű győzelmét hirdette mint utópisztikus jövőt, a 

történelem már megadta a választ. A Kelet- és Közép-Európában lezajlott XX. századi 

események igazolták, hogy a „kor folyam …”, amely halad a maga útján megállítani, kitéríteni 

medréből nem lehet. 

A XXI. század az információ gyors áramlásának időszaka. Az elektronikus médiahálózat 

globális méretűvé válása a fő oka ennek a jelenségnek. A globális szervezetek gyakori 

manipulációs technikáinak az eredménye és következménye, hogy az egyén saját sorsát illetően 

gyakran rossz következtetésekre jut és kiszolgáltatottá válik. A kommunikáció világhálózatai – 

televízió, internet, mobiltelefon – hozzájárultak a geopolitikai hatalom polarizálásához, 

megerősödéséhez. A multipolárissá váló világ cseppfolyós állapot, a tartós egyensúlytalanság 

forrása. Emiatt kell kialakítani, olyan hatalompolitikai centrumokat, amelyekből a kiinduló 

erővektorok mentén meg lehet azokat a horizontális és vertikális hatalmi erőhálózatokat 

teremteni, amelyek biztosítják az egyensúly feltételeit.  

Az Előszó szerzője óvatos. Tudja, hogy a „panta rhei”, a folyamatos változás a történelem 

fontos jellemzője, emiatt nem lehet a geopolitikai megállapításokat végkövetkeztetésként 

elfogadni. A kutatásban és az oktatásban nagyon fontos azoknak a kompetenciáknak a 

kialakítása, amelyek a múlt, jelen és jövő együttes értelmezésének képességét lehetővé teszik. 

Jeki Gabriella, Veres Violetta, Ambrus Máté, Pap István tanulmányai ezt a szemléletet tükrözik 

különböző nézőpontokból. Egy azonban közös bennük a pontos tudományos megismerés 

alkalmazásának magas szintű igénye. Kívánom, hogy a jövőben hasznos következtetéseket 

tartalmazó tanulmányokat alkossanak a Szerzők, az Olvasóknak pedig kellemes barangolást 

kívánok a Szerzők által feltárt világban.  

 

Budapest, 2021. október 15. 

 

 

Dr. Bertalan Péter 

 egyetemi docens 
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JEKI GABRIELLA 

A SZÁZADFORDULÓ ÚJSÁGÍRÓI, MINT GYANÚS 

KÍVÜLÁLLÓK 

 

BEVEZETÉS 

„A hírlapírókat bozontos hajukról, különc megjelenésükről messziről felismeri az ifjú 

nagykörút publikuma.” – ezt a gondolatot fogalmazta meg 1921-ben Krúdy Gyula1 és nem 

véletlenül. Az újságírók világában is magabiztosan navigáló író egyetlen mondatban jól 

összefoglalta azt a fajta attitűdöt, amit az éppen szakmává fejlődő munkakörben dolgozókat 

jellemezte. Ezzel a gondolatmenettel már világossá is vált, hogy a századforduló újságíróinak 

társadalomban betöltött szerepe fontos sarokpontot jelentett a korabeli közösségek életében. 

Emellett ott van az a kis szójáték, a „gyanús kívülállókkal”, ami egyfajta negatív kontextust is 

sugallhat. Nem véletlenül. Amikor ezt a kifejezést halljuk, akkor talán leginkább egy olyan 

személyre gondolunk, aki nem tartozik egy csoportba vagy közösségbe. Talán még az is 

felmerül bennünk, hogy emiatt nem szólhat bele annak ügyeibe. Egy kívülálló gyakorta idegen, 

beavatatlan, ismeretlen, szokatlan, jövevény vagy talán laikus, legalábbis a szinonimákat 

felsoroló online szótár szerint.2 És igen, ezek miatt könnyen gyanússá válhat. A századforduló 

újságírói azonban akarva-akaratlanul estek ebbe a szerepkörbe.  

Ma a hírekhez egyetlen gombnyomással hozzá tudunk férni, és nagyon nehéz elképzelni egy 

olyan világot, amikor a nyomtatott újság számított a leginkább meghatározó médiumnak. Ám 

pontosan ez volt a helyzet a 19. század végén és a 20. század elején. A századfordulón azonban 

naponta akár többször is kiadtak egy újságot, egy-egy lapnak létezett reggeli és esti kiadása. A 

kiadók pedig folyamatosan versengtek egymással. 3  A rikkancsok 4  több, általában a 

forgalmasabb helyeken árulták a friss lapszámokat és az olvasói rétegek száma fokozatosan 

növekedett. A 20. század fordulójára az újságok ráadásul már elkezdtek a fényképeket is 

publikálni, új műfajok (például a riport) jelentek meg, miközben kezdetét vette a hirdetések 

látványos térhódítása. Ekkor született meg a szenzációsajtó és az úgynevezett „revolveres 

újságírás”. A „gyanús kívülállók” pedig egyre fontosabb tisztségeket töltöttek be, miközben a 

kávéházakban mulatták az időt esténként.  

 
1 Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. október 21. – Budapest, 1933. május 12.) író, újságíró, a magyar modern próza 

kiemelkedő alakja volt. Időlegesen újságíróként is dolgozott többek között Debrecenben, Nagyváradon, majd 

később Budapesten. 
2 Kívülálló szinonimák. https://szinonimak.hu/k%C3%ADvülálló-szinonima 
3 Melina, Druga: Journalism At The Turn Of The 20th Century. https://www.melinadruga.com/journalism-at-the-

turn-of-the-20th-century/ (Letöltés: 2021. május 13.) 
4 Rikkancs: mozgó újságárus, aki a nála levő lapokat kiabálva ajánlja. 
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„Nem is fordult meg még ebben a kávéházban, ahol a rendőri tudósítók kis, ideges 

cigarettákat szívnak, s éjszaka kettő felé a telefonokon lógva öngyilkos cselédeket, családirtó 

szörnyeket, liliomtiprókat ordítanak bele a hangtölcsérbe a szerkesztőségekben ülő ügyeletes 

gyorsírónak, betűzve a tettesek és áldozatok nevét - Sükki - úgy mint: Sándor, Üxhüll, Károly 

még egyszer Károly, nem megint Károly és Ilona -, vagy hajnalig darvadoznak a kopott 

plüsspamlagon, és ásítva, káromkodva virrasztják a nemzet szűnni nem akaró haldoklóit, egy 

élemedett politikust vagy egy öreg, érdemes írót, hogy mikor végre-valahára kegyeskednek 

meghalni, »átszólhassanak a redakcióba«, és az éjjeli szerkesztő betördelhesse a lapba a már 

hetek óta kiöntött, körülzsinegelt, friss döbbenettől és könnyektől csöpögő ólomhasábokat” – 

írja Kosztolányi Dezső az Esti Kornél5 nyolcadik fejezetében Mogyoróssy Pali újságíróról, aki 

az egyik ilyen kávéházban hirtelen megőrül és tébolydába zárják. 

Mindez a történet is jól leképezi a századforduló újságíróinak furcsa szokásait, meglepő 

gondolkodását és azokat az attitűdjeit, ami miatt „gyanús kívülállókká” váltak a társadalom 

tagjai szemében. Pedig ez volt az az időszak, amikor a sajtó úgymond a valódi közvélemény, 

tehát a lapokat vásárló olvasók visszhangja lett.6 De a századforduló az üzleti szempontok 

érvényesítésének célját is megtestesítette, ami akár a sajtótörténet egyik határkövét is 

jelenthette. Épp ezért izgalmas és fontos vállalkozás bemutatni a korszak sajátosságait, illetve 

vizsgálni az újságírók társadalomban betöltött szerepét. 

 

AZ ÚJSÁGÍRÓK SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA 

A szabad vállalkozások kifejlődésével a századfordulón megerősödött a kapitalizmus, ami egy 

páratlanul virágzó sajtót teremtett. Ezt az iskolarendszer szemmel látható eredményei miatt a 

növekvő olvasói rétegek is igényelték, amit nagyban elősegített Magyarország első népoktatási 

törvénye, amit hosszas parlamenti vita után, 1868. december 15-én szentesített a király. Ettől 

kezdve lépett érvénybe Magyarországon az általános iskolakötelezettség, vagy más szóval 

tankötelezettség.7 Eközben lapok egyre jobban kezdtek odafigyelni a vásárlók igényeire, tehát 

a szó szoros értelmében vett közvéleményre: bővültek a tudósítói hálózatok, jobban kezelhető 

(kisebb) lapméretet és a tájékozódást megkönnyítő rovatrendszert vezettek be, illetve az üzleti 

sajtó térnyerésének megfelelően nagyobb hirdetési részeket.8  

 
5 Kosztolányi Dezső (2006): Esti Kornél, Akkord Kiadó Kft., Budapest. 
6 Az 50 éves Pesti Hírlap jubileumi albuma, 1878-1928. Budapest, 1928. 
7 A kiegyezés utáni népoktatási reformtervében Eötvös József, mint a Vallás és Közoktatási Minisztérium vezetője 

számolt a megváltozott történelmi-társadalmi helyzettel, amikor az egész magyar közoktatás gyökeres átformálását 

tűzte ki célul; új törvényjavaslata 1868. június 23-án került a képviselőház elé. 
8 Buzinkay Géza - Kókay György: A magyar sajtó története I. A kezdetektől a fordulat évéig. Budapest, Corvina, 

2005. 
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Ezzel együtt megváltozott és felértékelődött a sajtó, illetve az újságírók szerepe: a publicista 

egyéniségből kapuőr lett, a korábbi „írói újságírás” „szerkesztőségi újságírássá” változott. Az 

első világháború küszöbén az addig a szerkesztőségben ülő, vagy maximum a vidéket járó 

újságíró kikerült a frontvonalba. Új időszak köszöntött a szakma képviselőire. Épp ezért 

változott meg az újságírók szerepe, akiknek a korábbiaknál jóval több kihívással kell 

szembesülnie minden egyes nap. Walter Lippman amerikai író, újságíró, kritikus és politikus 

az olvasók és a média közötti kapcsolatot egyfajta „civilizációs anomáliaként” aposztrofálta,9 

ahol az újságírók különleges szerepet töltenek be. Ők ugyanis az információk, adatok kapuőrei, 

akik az emberek és az események között állnak épp azzal a szigorral, mint egy templomi szolga. 

Az újságírók, mint az információ kapuinak őrei azok, akik segítenek eldönteni, hogy mikor és 

melyik információ vagy adat juthat át a képzeletbeli kapukon keresztül az olvasókhoz, a 

korábban már említett közvéleményhez. Ezek a szigorúan őrzött kapuk azonban a 

századfordulón erős nyomás és támadás alá kerültek. Az újságok és velük együtt az újságírók 

is sokszínűbbé váltak, akik nem mindig tudták ellátni a rájuk kirótt, komoly kapuőri feladatokat.  

Itt érdemes tisztázni Jürgen Habermas német filozófus és szociológus társadalmi 

nyilvánosság fogalmá, 10  aki szerint „az ideális nyilvánosság az egymással beszélgető, 

véleményüknek hangot adó polgárok olyan csoportja, amely azt a közös vitára fenntartott teret 

használja és formálja, amely lehetővé teszi az államhoz kritikusan viszonyuló, független 

szövetség létrejöttét”. Habermas azt is megjegyezi, hogy egy nyilvános megszólalásnak 

érdemes néhány alapelvet is követnie, amelyek az igazság, az érthetőség, a helyénvalóság és az 

őszinteség. Az újságírói nyilvánosság kifejezést azonban akkor is használhatjuk, amikor valami 

potenciálisan elérhetővé, de egyben relevánssá́ is válik minden egyes ember számára.11 

Az újságírók kapuőri szerepe kulcsfontosságúnak bizonyult a hitelesség, az objektivitás, 

illetve a felelősségteljes és etikus tartalomgyártás megközelítésében. Nem véletlenül merült fel 

a közbeszédben a következő kérdés: ki számít újságírónak és ki nem? A felvetés elméleti és 

gyakorlati relevanciája különösen azokban az időszakokban értékelődött fel, amikor a 

társadalomnak egyfajta krízissel vagy fenyegetettséggel, például háborús fenyegetéssel kellett 

szembenéznie. Ezekben a kiélezett helyzetekben az újságírás, illetve a tartalomgyártás kérdése 

 
9 Lippmann, Walter: ’Journalism and the Higher Law’. Liberty and the News. New York: Harcourt, Brace and 

Howe 3–17., 1920 
10  Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosságszerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy 

kategóriájával kapcsolatban. Fordította Endreffy Zoltán, Budapest, Osiris, 1999. 
11 A nyilvánosság és rokon fogalmai, valamint ellentétei, például nyilvános jelentés, közönség, nyilvános és privát, 

nyilvános és nem nyilvános vagy titkos, nyilvános hely és magánszféra a modern nyugati társadalmak 

szemantikájának fontos elemei. Lásd Bernhard Peters: A nyilvánosság jelentése. 
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az adott társadalmi, kulturális és technológiai kontextusban újra és újra, elkerülhetetlenül fel 

fog merülni. 

„Az újságírásról és az újságírókról szóló́, különösen éles, kortárs viták nem pusztán az 

újságírás jelenlegi átalakulásában gyökereznek, hanem a szakma sajátos természetében és 

értékekhez való viszonyulásában is. Az újságírás meghatározása, legitimálása és elhatárolása 

mindig konfliktusok sorát váltotta ki, amelyek a változó kulturális és technológiai 

kontextusokban eltérő mértékű kihívások elé állították a tartalom előállítókat és -

fogyasztókat” 12  – írja Tófalvy Tamás az újságírásban tapasztalt, úgynevezett 

„határmunkálatokról” és értékekről az egyik tanulmányában, hozzáfűzve azt is, hogy az 

újságírói szakma már ezerféle arcát mutatta az elmúlt 200-300 évben, ahol mindig is 

problematikusnak bizonyult meghatározni az általánosan érvényesnek tekinthető, alapvető̋ 

tulajdonságokat és követelményeket. 

 

Az újságírói szakma és „életforma” 

A századfordulón gyorsan fejlődött a kapitalizmus, és az alkotmányos közéletnek az 

információéhsége egyre nagyobb lett. Mindez együttesen eredményezte azt, hogy az újságírás 

vonzó és igencsak népes foglalkozássá vált. A fokozatosan növekedő számú magyar 

hírlapoknak és folyóiratoknak munkatársakra volt szüksége. Miután az újságírás akkoriban még 

nem fejlődött klasszikus értelemben vett szakmává, ezért számos cikk alkalmi munkatársaktól 

és önkéntes tudósítóktól származott. Ezért is merül fel a jogos kérdés: vajon ki lehetett a 

századfordulón a szakma képviselője? Kiből lehetett újságíró?  

„Ha megkérdezünk száz meg száz újságírót, hogy hogyan lett újságíróvá, az derül ki, hogy 

mindegyik véletlenül lett újságíróvá. És nagy ritkaság az olyan újságíró, aki – még ha kedvezett 

is neki e pályán a szerencse – meg nem bánta volna, hogy újságíró lett. Együtt van egy 

szerkesztőségben tizenöt vagy húsz ember; az egyik bankhivatalnok volt, a másik ügyvéd, a 

harmadik gyógyszerész, a negyedik tanár, az ötödik mérnök, a hatodik tengerész volt; vasutas, 

»félbemaradt« orvosnövendék, pap, színész – minden akad közöttük; valóban „vegyes” 

társaság. A véletlen, egy gyenge pillanat vagy egy jónak látszó alkalom sodorta őket abba a 

szerkesztőségbe, ahol újságíró-pályájukat megkezdhették.” 13  Ahogy ebből is jól látszik, a 

századforduló újságírói a klasszikus „vegyes társaságot” képviselték. Többen alkalmi 

tudósítóként kerültek be, aztán ügyességük, íráskészségük révén beváltak és maradtak, jobb 

esetben évek múlva bekerülhettek a megüresedett szerkesztőségi pozíciókba. Az újságíróvá 

 
12 Tófalvy Tamás: Szakmai határmunkálatok és értékek az újságírásban, In Medias Res, 2015/1, 160–172. 
13 Szabó László: A modern ujsagiras. Budapest, Dick Manó kiadása, 1916. 
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válás olyan lehetett, mint az inaskodás: a kezdők szakmai tanácsokat kaptak, a 

szerkesztőségekben feliratokat tettek ki nevelő célzattal, például hogy mire kell válaszolnia egy 

újságcikknek.14 

És bár a sajtóüzlet kockázatos volt, mégis egyre több kiadó látta meg benne az üzlet, szűkebb 

értelemben a pénzszerzés, és vele együtt a befolyásszerzés lehetőségét. Budapesten komplett 

sajtónegyed alakult, amit néha fellengzősen „magyar Fleet Street-nek” hívtak a világ londoni 

sajtófőutcája után. 15  Mindez a századfordulón teret nyerő magazinok és bulvárlapok 

terjedésének is köszönhető volt, amelyeknél egyre nagyobbak lettek a példányszámok. A gyors 

nyomtatás és az újságok gyors kijuttatása a pályaudvarokra, illetve más, forgalmas helyekre 

komoly kihívásnak bizonyult. 16  Közben azonban a sajtó igazi kereskedelmi vállalkozássá 

fejlődhetett.  

Mindez magával hozta a főfoglalkozású újságírók számának növekedését is. Ha budapesti 

számokat nézünk, akkor egy-egy szerkesztőségben a századfordulón mintegy 20-25 belső 

munkatárs dolgozott, ami egy évtized múlva megkétszereződött.17 Ezeknek a szakembereknek 

a többsége a fővárosban élt, de ez az arány is fokozatosan változott a vidék javára. Többen 

ekkor még csak átmeneti foglalkozásként beszéltek az újságírásról, ami nem véletlen. Első 

hallásra valószínűleg Molnár Ferenc18 nevéről sem az újságírói munkássága jut először az 

olvasó eszébe, hanem inkább A Pál utcai fiúk népszerű ifjúsági kisregény. Egy másik jó példa 

Bíró Lajos, aki például 1889-ben lett újságíró, majd helyettes és felelős szerkesztő a Budapesti 

Naplónál. Bíró Lajos19 többek között külügyminisztériumi államtitkár tisztséget is betöltött a 

Károlyi-kormány idején. Ő maga fogalmazott így20  „az újságírás a legnagyobb mértékben 

átmeneti foglakozás és a képviselőségtől a színházigazgatóságig a vagyonszerző alkalmakra 

való átmenetel egész tömegét kívánja”21. Talán ezért is biztosított némelyik kiadó rendkívüli 

 
14 „Who or What? How? When? Where?” Schudson, Michael: Discovering the News. Basic Books, 1978, 78. 
15 A Fleet Street kiadói és nyomdai hagyományai a 16. század elején kezdődtek. 1702-ben Anglia első napilapja, 

a The Daily Currant a Fleet partján található házban indult útjára. A 20. századra a legtöbb Nagy-Britanniában 

működő nemzeti újság ezen a kis útszakaszon végezte a munkáját, ahol többen lenyűgöző otthonokat építenek 

maguknak. Ezek közül a legimpozánsabb a másodkategóriába sorolt Art Deco Daily Express épülete a 

filmszínházával együtt. Az újságkereskedelem az 1980-as évekig itt uralkodott, majd Rupert Murdoch 

médiamogul a The Times-t és a The Sun-t a kelet-londoni Wappingbe költöztette, hogy elkerülje az erőteljes 

nyomtatott szakszervezetek befolyását. A legtöbb lap követte a példáját. 
16 Az Estnek például úgy kellett kinyomtatni a teljes példányszámot, hogy igény esetén, bármikor újabb több 

tízezret tudjanak előállítani. 
17 Sajó Aladár – Róna Lajos: Az ujsag. Ujsagírás – ujságkiadás. Budapest, Budapesti Hírlap, 1902, 126. 
18 Molnár Ferenc (született Neumann) Budapest, Józsefváros 1878. január 12. - New York, 1952. április 1.) író, 

drámaíró, újságíró, haditudósító. 
19 Bíró Lajos, születési nevén Blau Lajos (Bécs, 1880. augusztus 22. – London, 1948. szeptember 9.) zsidó 

származású magyar író, újságíró, forgatókönyvíró. 
20 Halász Imre: Mikor én hírlapíró lettem. (Karczolat a magyar journalistika múltjából.) MaSa, 1888, 384. 
21 Biró Lajos: Az újság. Budapest, Politzer Zsigmond, 1911/35. 
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kedvezményeket az újságíróknak, például átvállalta a nyugdíjjáradékot vagy megfizette 

azoknak a munkatársaknak a személyi jövedelemadóját, akik már öt éve dolgoztak az adott 

lapnál.22  

Lengyel Géza,23 a századforduló egyik újságírója így írta le egy napilap szerkesztőségi 

működését: „Reggel megjelentő lapok »politikus« munkatársainak délelőtt kettőig, háromig 

végig kellett hallgatni a képviselőház ülését, délután a szerkesztőségben dolgozni és éjjel is 

visszamenni éjfélig, egy óráig. A délután megjelenő lapnál meg az volt a baj, hogy korán kellett 

felkelni s néhány órára összesűrített erős tempójú munkát végezni.” 24  Ahogy ez a 

gondolatmenet is tükrözi, a munka szigorú időbeosztás szerint működött, egyfajta napi rutinnal, 

a szerkesztőségi feladatokat megosztva. A képviselőházi üléseken a tudósítók kötelezően 

megjelentek, bár ennek a technikája kissé eltért a maiaktól: megvárták a Magyarország című 

lap délutáni számát, amiben megjelent a beszédek kivonatának egy része. Ettől függetlenül 

azonban személyesen is koordinálták a felszólalások jelentőségét, hogy tudják, minek, mennyi 

helyet hagyjanak az újságban. A fontos beszédek teljes szöveggel jelentek meg, miközben a lap 

összeállítása, illetve tördelése késő éjjel történt. 

Az újságírókkal szembeni elvárások 

Nagy kérdés, hogyan lehet egzakt módon definiálni az újságírás vagy tágabb értelemben a 

tartalomgyártás szakmai gyakorlatát. A kérdés már a 19. és a 20. század fordulóján is felmerült. 

Az első újságíró́-szövetségek és szakszervezetek megalakulásával, illetve az első, egyetemi 

szintű újságíró képzések, majd tanszékek meghirdetésével mindez felettébb aktuálissá vált. A 

szakmával szemben a következő felmerülő igényeket fogalmazták meg. 25  önmegvalósítás 

igénye, világos szervezeti koncepció, a felelősségi területek pontos körülírása, stabilitás, 

professzionalizáció.  

„Sohasem vált lehetségessé világos határokat húzni az újságírók és a nem újságírók között, 

sem pedig a profi és az amatőr újságírói tevékenységek esszenciális lényegét definiálni, 

mindemellett az újságírás nem épített ki tudás- vagy képzésmonopóliumot sem, hiszen a 

szükséges készségek bárhol elsajátíthatóak, és szakirányú és végzettség sem feltétlenül 

 
22 A Nap szerkesztőségének szolgálati pragmatikája. Budapest, IV. évf., 1912/36. 
23 Lengyel Géza, született Lővinger (Heves, 1881. január 4. – Budapest, 1967. november 12.) magyar író, újságíró, 

szakíró, kritikus, lapszerkesztő. 
24 Lengyel Géza: Ady a műhelyben. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1957, 187-188. 
25 Høyer-Lauk i. m. (16. lj.) 3–16.; J. L. Chapman – N. Nuttall: Journalism Today: A Themed History. Hoboken, 

NJ, Wiley-Blackwell, 2011. 
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szükséges ahhoz, hogy valaki a pályára lépjen” 26  – mutatott rá Henrik Örnebring 

médiakommunikáció professzor.  

Kétségtelen, hogy az újságírói értékek konstrukciója elválaszthatatlanul összefonódik a 

mindennapi szakmai gyakorlatokkal, rutinokkal és a tartalomgyártók legitimációs 

tevékenységével. A tények és a vélemények világos elkülönítése, a kiegyensúlyozottság, az 

alaposság és a manapság is sokat emlegetett objektivitás alapelvei már a 19. században formát 

öltöttek27 és bár azóta számos kontextusban öntöttek formát. Nem véletlen, hogy még ma is 

ezek képezik a klasszikus újságírói etika alapjait. Amikor újságírói szakértelemről beszélünk, 

ezekre a normatívákra alapértelmezettként gondolunk, miközben tudjuk, hogy egy 

tartalomgyártónak emellett számos írott és íratlan szabály mentén kell felelősséggel végeznie a 

munkáját. Az újságírói értékek közé sorolunk számos, emberi tulajdonságot, képességet, 

készséget és erényt. Ezek legalább annyira fontosak, mint az etikai normák betartása. Az 

újságírói attitűd a századforduló társadalmában épp ezért tovább nehezítette az amúgy is 

gyakran ingoványos talajon egyensúlyozó újságírók dolgát, ahol nem lehetett pontosan 

elkülöníteni azokat a bizonyos határokat. 

A sajtónyilvánosság felértékelődése, a technológia ugrásszerű fejlődése és a lapokban közölt 

tartalmak diverzifikálódása új távlatokat nyitott a századfordulón az újságírói felelősségvállalás 

és etika értelmezésére. Ha a sajtóra úgy tekintünk, mint a legitimáció nélküli negyedik hatalmi 

ágra, akkor az újságírás szerepe, mint a véleményközvetítés és a tömegek megnyerésének 

eszköze egészen új aspektusokat mutat meg. Ne feledjük, hogy „a demokrácia működése éppen 

azon áll, vagy bukik, hogy a polgárok alaposan, és széles körűen tájékozottak-e az őket érintő 

(köz)ügyekben”.28 

 

GYANÚS KÍVÜLÁLLÓK A TÁRSADALOMBAN 

De vajon a sajtó képviselői elég tájékozottak lehettek a századfordulón? Újságíróként és a 

nyilvánosság, illetve a közbeszéd alakítóiként otthonosan kellett mozogniuk többek között a 

közgazdaság, a tőzsde és pénzügyek, a politika, a jogi szabályozás, a történelem, illetve a 

szociológia területén is. Elképzelhető, hogy az újságírók olyan kérdésekről írtak és alkottak 

véleményt, amelyekről alkalomadtán alapszintű ismereteik sem voltak? Igen. Meg lehetett 

 
26 Örnebring, Henrik: Anything you can do, I can do better? Professional Journalists on citizen journalism in six 

European countries. The International Communication Gazette, 75/1., 2013., 35–53. 
27 Deuze, Mark: What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism 

(6) (2005) 442–463. 
28 Thaisz Miklós: A legitimáció nélküli negyedik hatalmi ág, a média szerepe a modern társadalmakban, FiPoliT, 

Antológia, 2003., 59-67. 
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autonóm módon határozni az újságírás szakmai gyakorlatát és annak professzionális művelőit? 

Nem. A szervezett újságíróképzés azonban már 1893-ban elindult Philadelphiában, majd 

hamarosan igény jelentkezett az az első, egyetemi szintű képzésekre. Az első újságírás tanszék 

az Egyesült Államokban, a Missouri Egyetemen alakult meg 1908-ban, de hamarosan (1911-

ben) felzárkózott az Indianai Egyetem és 1912-ben a New York-i Columbia Egyetem is29. 

Magyarországon viszont továbbra is művészetként tekintettek az újságírásra. Az általános 

műveltség megszerzése azonban alapkövetelményként merült fel. Rákosi Jenő 30 

nézőpontjában: „Tehát első: tanulni akármit, de tanulni. Még az újságírónak is nem újságírói 

akadémia kell, hanem az a tudás és műveltség, amelyet minden egyetemen meg lehet szerezni. 

Az a diploma, amelyet az újságíró akadémián adnak, semmit sem ér, mert attól nem lesz 

újságíró az, akinek az Isten tálentumot nem adott hozzá”.31  

Vajon mi az újságnak vagy szűkebb értelemben véve az újságíróknak a legfontosabb értéke 

a társadalom számára? Egyértelműen az információ, illetve a hír. Az alapelvek szerint ezeknek 

minden esetben igaznak és érdekesnek kellett lennie, az objektivitásra való törekvés mellett. A 

századfordulón fokozatosan erősödött meg a kereskedelmi és politikai érdekektől független 

újságírás eszménye: eljött a pillanat, amikor az újságírók már nem elégedtek meg a 

politikusoktól és a távirati irodáktól kapott információkkal. A szakma képviselői maguk 

indultak a hírek nyomába. 32  Az újságírók lettek a „nyilvánosság őrkutyái”: felesküdtek a 

valóság feltárására. 33  A független újságírás a semlegességre, a méltányosságra, az 

objektivitásra és a pártatlanságra helyezte a hangsúlyt. 

Itt azonban egy nagy ellentmondással találkozhatunk. Az újságíró, mint az egyik 

legfontosabb szabadságjogot szimbolizáló egyén, mint a nyilvánosság kivívója és 

megőrzésének őrzője, a hatalom ellenőrzője, a való életben gyakran felkészületlenül jelent meg, 

ráadásul már az életformája miatt is hiteltelen és gyanús alakként tekintettek rá. Szomaházy 

István 1909-ben publikált Kártyavár című regényében34 jól szemléltette a budapesti szakma 

mindennapjait: eszerint a századforduló újságírója gyakran kávéházakban éjszakázott, 

kölcsönökből élt, kiszámíthatatlan életformát élt, a szakmabeliek egymást ugratták és 

 
29  Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése. 

http://real.mtak.hu/54575/1/T%C3%B3falvy%20Tam%C3%A1s%20-

%20A%20digit%C3%A1lis%20j%C3%B3%20%C3%A9s%20rossz%20sz%C3%BClet%C3%A9se.pdf A 

(Letöltés: 2021. május 20.) 
30 Mindszenti Rákosi Jenő (született Kremsner Jenő) (Acsád, 1842. november 12. – Budapest, 1929. február 8.) 

magyar író, újságíró, színházigazgató, lapszerkesztő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 

a Kisfaludy Társaság rendes és a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagja. 
31 Rákosi Jenő: Emlékezések. 1-3. kötet, Budapest, Franklin-Társulat, 1926/3. kötet, 72-73. 
32 Bajomi-Lázár Péter: Az objektivitás-doktrína nyomában, Médiakutató, 2003/Nyár. 
33 Berry, Stephen J.: Watchdog Journalism: The Art of Investigative Reporting. Oxford University Press, 2008. 
34 Szomaházy István: Kártyavár. Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat, 1909. 
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pletykáltak, a hitelességre keveset adtak, késtek a cikkekkel és különböző hazugságokkal 

próbáltak meg előleget kérni vagy sztorit megjelentetni. Ezek alapján nem is meglepő, hogy az 

újságíró „gyanús kívülállónak” számított.  

Szorosan ide kapcsolódik a századfordulón megjelent kifejezés, a „revolveres” újságírás, 

amivel a szakma azon képviselőit becézték, akik képesek voltak bármire, akár a zsarolásra is, 

egy-egy szenzációs sztoriért. Mint minden fejlett sajtóélettel rendelkező országban, 

Magyarországon is voltak, akik zsarolással, kényszerítéssel kívántak szenzációhoz és pénzhez 

jutni.35 Ezek azonban tulajdonképpen nem a sajtóélet, hanem a bűnügyi krónikák és az alvilág 

tartozékai voltak. Akik aztán alkalmi újságíróként ezekkel az eszközökkel éltek, igen nagy kárt 

okoztak, hiszen állandó hivatkozási alapot biztosítottak a sajtó elleni támadásoknak és még 

inkább gyanússá tették a szakma képviselőit.  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Bár a nagyobb lapok és kiadók próbáltak vigyázni a hírnevükre, a 20. században a zavaros 

lapvállalkozások és újságíróik gyakran hallattak magukról, hiszen cikkeik nem ritkán a 

bűnügyek határát súrolták. Mindezekből számomra úgy tűnik, hogy önmagukat néha a 

társadalmi elvárásokon kívülre helyezték, és ez miatt tekintett rájuk a társadalom „gyanús 

kívülállóként”.  

Véleményem szerint ezért is passzol ide kitűnően Max Weber gondolata, miszerint „Az 

újságírók egyfajta pária kasztot alkotnak, melyet mindig a legalacsonyabb etikai szinten álló 

képviselői alapján ítélnek meg a társaságban.”36  

Az újságírók negatív társadalmi megítélésének azonban mégis ellentmond néhány tény. Ilyen 

például, hogy neves közéleti szereplő, illetve nagyvállalatok és bankok is jelentős összegeket 

adományoztak az újságírói nyugdíjpénztár javára.37 Mindez azonban feltételezhetően nem a 

társadalmi elismerésük jele volt, hanem a tanulmányomban már vázolt negyedik hatalmi ág 

részére adott juttatás. Ahogy arra rámutattam, a sajtó szerepe pont a századforduló idején 

értékelődött fel, amikor az újságírók a publicista egyéniségből „kapuőrök” lettek, és az akik 

által közvetített információ inspirálta az emberek közötti társalgást, formálva a véleményeket 

 
35 Az 1870-es évektől vetették egyre többször a sajtó szemére, hogy „revolveres” újságírást folytat. A szakma 

egyes képviselői nem titkoltan abból éltek, hogy bizonyos társaságbeli információkat nem hoztak nyilvánosságra, 

amiért anyagi ellenszolgáltatást kaptak. 
36 Weber, Max: Politik als Beruf (Politics as a Vocation). Munich and Leipzig: Reclam, 1926. 
37 Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. Budapest, Wolters 

Kulver. 2016. 
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és a közvéleményt. Utóbbi ráadásul a társadalmi tudat egyik alapvető eleme, ami a cselekvést 

válthatja ki. Ennek nyomán a sajtó tehát nemzeti és nemzetközi szintre emelte a közszellemet. 

Kutatásaim alapján azonban az újságírók nem csak „gyanús kívülállók” voltak, mert a 

szakma néhány képviselője meg volt győződve a küldetéséről: mindezt nem az üzleti sikerben 

keresték, hanem kitartottak a hatalom ellenőrzésének eszméje mellett, és nem tekintették 

utópiának a társadalom alakításának néha forradalmi hevületű hirdetését. Megpróbáltak 

hitelesíteni egy közéleti jelenséget. 

Mindezt végül példáznám a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője életének 

egy mozzanatával. Ady Endrét a szakirodalom és a közvélemény a magyar politikai újságírás 

egyik legnagyobb alakjaként tartja számon, aki ennek ellenére nem igazán találta a helyét a 

polgári társadalomban. Mégis az újságírás szakmája biztosította számára az élet- és 

munkafeltételeket, valamint azt, hogy az általa elindított eszmei forradalom tovább fejthesse ki 

hatását a társadalomban. Talán mindez már egy több pólusú, demokratizálódó közélet jele volt? 

A választ a tisztelt olvasókra bízom. 
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AMBRUS MÁTÉ 

„ANGLIÁBAN MÁR UTÁNZANAK” 

ÍR-MAGYAR ANALÓGIA A HOME RULE VITÁKBAN 

(1874-1914)  

 

BEVEZETÉS 

„Angliában már utánzanak”1  élcelődött 1886-ban a Bolond Istók Brutus álnéven publikált 

szerzője. Valójában nagyon is találóan fogalmazta meg a Home Rule viták – tágabb értelemben 

véve – 1874-1914 közötti időszakára jellemző jelenséget. A Home Rule voltaképpen az ír 

autonómiaprogram volt, elfogadásáról csaknem fél évszázados vita folyt a westminsteri 

parlamentben, amelyben az ír politikusok és a gladstoniánus liberálisok Magyarországot 

„utánozták”, legalábbis példaként tekintettek rá.  

1800-1801-ben az Act of Unionok inkorporálták Írországot az Egyesült Királyság néven 

ismert konglomerátumba, ezzel megszűnt a dublini törvényhozás, a döntéseket immáron a 

westminsteri parlamentben hozták az ország felett. A döntés hátterében a birodalmi logika állt, 

amely a népek teljes integrálására és a hatalom centralizálására törekedett, s Írország esetében 

egy hosszú folyamat végén érte el a kívánt végeredményt. Írországot a majdani betagozódásra 

predesztinálta sajátos középkori helyzete, ugyanis területén a normann hódítást megelőző 

időkben sem létezett egységes állam. A gyakran egymással is hadakozó territoriális 

királyságokat névleg a főkirály személye kötötte össze, ám soha nem volt képes központosított 

hatalmat teremteni, s túllépni pusztán szimbolikus keretein. Éppen ebből következett, hogy a 

hódítás sikeres lehetett.2  

Az Act of Unionok érvénybe lépéséig Írország önálló parlamenttel bírt, amit azonban 

korlátok közé szorított az 1494-es Poynings’ Law és az 1700-as években érvénybe lépő 

Declatory Act.3 A két törvény hatálytalanításáért küzdött – a birodalom amerikai gyarmatok 

miatti végelgyengülését kihasználva – Henry Grattan, 1782-ben nagyobb mozgástérrel működő 

parlamentet vívott ki Írországnak. Az Act of Unionok után sokan akadtak, akik a legiszlatív 

önállóság ideálját, Grattan parlamentjét akarták restaurálni, köztük a Home Rule vezérszónoka, 

 
 A tanulmány elkészítése során rengeteg támogatást és tanácsot kaptam Jeszenszky Gézától és Makkai Bélától. 

Segítségüket ezúton is köszönöm.  
1 Veszely-Révai Sándor álnéven írt gúnyverse, lásd: Brutus: Az írekről, Bolond Istók, IX. évf., 1. szám, 1886. 

január 3., 5. 
2 Sean Conolly: Contested Island: Ireland (1460-1630), Oxford: Oxford University Press, 2007, 15-22. 
3 Uő.: Reconsidering the Irish Act of Union, in: Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 10, 2000, 399–

408. 
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Charles Stewart Parnell. Valójában Grattan parlamentje messze állt az önállóságtól, ráadásul 

tisztán protestáns gyűlésként inkompatibilis volt a 19. századi nemzetfogalommal.4  

Mindenesetre 1800-1801 jelentette a fordulópontot az angol-ír közös történelemben. Az unió 

létrejöttet követően az ír nacionalisták számára nem volt kérdés, hogy a fennálló struktúrán 

változtatni kell, de amíg a radikálisok An Gal Gréine zászlaja alatt fegyverrel próbálták 

kierőszakolni Nagy-Britanniától a teljes függetlenséget, addig a mérsékeltek megelégedtek 

volna az autonómiával is. Kezdetben a konzervatív és liberális kormányok egyaránt a brit 

birodalmi logikát érvényesítették, amely összeférhetetlen volt a – birodalom összeomlásával 

fenyegető – Home Rule programmal. A birodalmi logika alapján a társadalmi elégedetlenségre 

minden kormány erőpolitikával, vagy minimális reformokkal válaszolt. Ez utóbbi azt jelentette, 

hogy az égető földkérdés terén igyekeztek látszatmegoldásokkal csökkenteni a feszültséget, ám 

strukturális reformra nem voltak hajlandóak.   

1885 végén rajzolódott ki a különbség liberálisok és konzervatívok között. A liberális 

Gladstone olyan mértékűnek ítélte a Parnellita home rulerek részéről érkező nyomást, hogy 

feladta a birodalmi logikát és belátta a strukturális reform szükségességét. 1886-ban, majd 

1893-ban is beterjesztette a Home Rule-ról szóló törvényjavaslatot, amely mindkét alkalommal 

elbukott. Egy másik liberális miniszterelnök, Herbert Asquith 1912-ben egy harmadik kísérletet 

tett az ír autonómia-kérdés megoldására, végül 1914-ben a parlament törvénybe iktatta, ám az 

első világháború kirobbanása miatt bevezetését elnapolták. Végül az évtizedek óta halogatott 

megoldás ismételt elodázása vezetett az írek radikalizálódásához.  

Az ír autonómia vitákban fontos szerepet játszó ír-magyar analógia történetének egyes 

epizódjaival korábban már többen foglalkoztak. Az 1886-ban kezdődő kormányzati szintű 

használatát vizsgálta Frank Tibor, aki Gladstone liberális miniszterelnök kapcsolódó 

felszólalásait publikálta. Kabdebó Tamás az 1900-as évek elején Arthur Griffithre és a Sinn 

Féinre jellemző Deák-ideálról számolt be részletesen. Jeszenszky Géza pedig az ír-magyar 

analógia tágabb értelmezési keretét adta angliai megítélésünk 1849-1920 között végbement 

változási folyamatának felvázolásával.5  

A tanulmány célja, hogy kiegészítő jellegű kutatásunk eredményeivel gazdagítsa az 

eddigieket. Le kell szögeznünk, hogy főként az ír-magyar analógia angliai használatával 

foglalkozunk majd, amelyhez a House of Commons Hansard (továbbiakban: Hansard) 

 
4 Richard English: Irish freedom: The history of nationalism in Ireland, London, Pan Books, 2007, 81. 
5 Lásd: Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez: Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben, 1865-1870, Budapest, 

Gondolat Kiadó, 2019.; Thomas Kabdebo: Ireland and Hungary: A Study in Parallels, Dublin, Four Court Press, 

2001.; Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs: Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában, 

Budapest, Magyar Szemle Alapítvány, 1994. 
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jegyzőkönyvei és a korabeli angol nyelvű pamfletek szolgálnak forrásbázisként. A szövegben 

idézett eredeti forrásokat saját fordításunkban közöljük. A magyarországi analógiahasználatról 

– amely külön kifejtést igényelne – csak egy rövid kitekintés erejéig szólunk, ám a 

továbbiakban ebben az irányban is folytatni kívánjuk a forrásfeldolgozást. A tanulmányban 

levont következtetésekhez az országgyűlés Képviselőházi Naplói (továbbiakban KN) és a 

korabeli sajtóirodalom jelentik az alapot.  

 

MAGYAR PÉLDA AZ ÍR PARLAMENTARISTA RETORIKÁBAN  

 

A sadowai hadjáratot követő gondok és zavarok közepette az osztrák államférfiak 

felismerték annak szükségességét, hogy Magyarországnak megadják azt a szabad 

alkotmányt, amely az országot az Osztrák Konföderáció erősségévé tette, ahelyett, hogy 

annak gyenge pontja lett volna. Az angol államférfiak jól tennék, ha tanulnának a 

leckéből, mielőtt utóléri őket egy háború Írországgal, amely jelenleg is a brit állam gyenge 

pontja.6  

 

Fogalmazta meg Isaac Butt 1870-ben megjelent „Irish federalism” című pamfletjében, 

röviddel azután, hogy életre hívta a Home Government Associationt (röviden: HGA), amelyből 

kibontakozott a 19. századi Home Rule mozgalom. Butt művében nem véletlenül állította 

párhuzamba az íreket a magyarokkal. Ugyanis Magyarország a szabadságharc 1849-ben 

bekövetkezett bukását követően közismert szimbólummá vált, neve egyet jelentett a 

szabadsággal, a nemzeti jogokért vívott nemes küzdelemmel, non plus ultraként pedig az 

erkölcsi diadallal, amelyet harctéri kudarca ellenére aratott ellenfelei felett.7 Butt ezt az ismert 

szimbólumot az írkérdés kontextusába ágyazva, Magyarország és Írország között a 

„szabadságharcosság” fogalmával felcímkézett közös halmazt teremtett.  

Az ír-magyar analógia hátterében a mazzinista Ifjú Írek és szellemi szószólójuk, Thomas 

Davis romantikus nacionalizmusának hatása ismerhető fel. 8  A 19. századi európai 

 
6 Isaac Butt: Irish federalism! Its meaning, its objects and its hopes, 4th edition, Dublin, 1874, 19., Az ír-magyar 

analógia használatára lásd még: Proceedings of the Home Rule Conference held at the Rotunda, Dublin, on the 

18th, 19th, 21st November, 1873, Dublin, The Irish Home Rule Leauge, 1874. 
7 Jeszenszky Géza: i.m., 44-52. 
8 Ez új volt a 17-18. századi protestáns patriotizmus közjogi szemléletéhez képest, amely William Molyneux 

nyomán – történelmietlenül – tagadta Írország meghódításának tényét, ugyanis így próbálta érvényesíteni 

korlátozott legiszlatív jogait a westminsteri birodalmi parlamenttel szemben. A hódítás tényének tagadása 

némiképp a horvátok Pacta Conventa értelmezésére emlékeztethet minket. Minderről bővebben lásd: Stephen 

Small: Political thought in Ireland (1176-1798): Republicanism, Patriotism, and Radicalism, Oxford, Clarendon 

Press, 2002, 14-15, 39-47.; Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak: Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam 

vonzásában, Budapest, L’Harmattan, 2004, 14-16. 
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nacionalizmusok mintájára éppen Davis erősítette fel – a 18. századi protestáns patrióták által 

csak kedvtelésből űzött9 – kelta múlt iránti érdeklődést, amely nagy mértékben formálta az ír 

önreprezentációt. A davisi hagyomány szellemi örökösei a század második felére olyan 

történeti munkák sorozatát adták közre, amelyek Írország múltját a normann hódítástól kezdve 

az angol elnyomók elleni permanens szabadságharcként láttatták.10  

Ebbe a hagyományba illeszkedtek Isaac Butt későbbi politikustársai, többek között az az 

Alexander Martin Sullivan, aki saját munkáiban ugyanezt a képet erősítette, illetve 1874-ben a 

Westminster falai között magyar példán keresztül határozta meg a parlamentarista home rulerek 

és a radikálisok közötti különbséget: „Mi az ír politikában ott állunk, ahol a Deákpárt a 

magyarban; ők egyfelől a birodalmi osztrák párt, másfelől a Kossuth-féle szeparatisták között 

állnak”.11 Nem nehéz belátnunk azt, hogy a magukra szabadságharcosként tekintő íreknek 

kézenfekvő volt egy olyan külföldi országra tükörképként tekinteni, amelynek 1849 utáni 

nemzetközi presztízse éppen azt sugallta, hogy történelmének leglényege a szabadságért vívott 

küzdelem. Joggal vitathatnánk e perspektíva hitelességét, mindenesetre tény, hogy az ír 

politikusok egy része hitt a sorsközösség létében, amelyen belül  éppen a szabadságharcosság 

volt az összetartó kapocs. Butt is ez alapján feltételezte, hogy Magyarország, amely politikai 

fejlődésének útján 1867-ben előrébb lépett, követendő példa lehet a küzdelmeiben megfáradt 

Írország számára. Butt a magyar példát retorikai eszközként használva egyetlen egyszerű 

üzenetet kívánt eljuttatni a brit kormányzathoz és az írekhez. Azt, hogy a magyarok példája 

bizonyítja, hogy évszázados konfliktusok is megoldhatók egy jól időzített kiegyezéssel. Butt a 

kiegyezést a birodalmi egység egyedüli zálogának tekintette, ilyen értelemben a magyarok és a 

dualista rendszer a stabilitás szimbólumaiként is használatba kerültek.  

Az ír-magyar analógia alkalmazása hátterében az a felismerés állt, amit Butt korábban az 

elítélt Feniánusok ügyvédjeként tett: a radikálisokkal szemben alkalmazott kormányzati 

erőpolitika, illetőleg az ír autonómiaigény további negligálása csak felgyorsítja a 

radikalizálódás folyamatát, ez idővel az Egyesült Királyság összeomlásához, Írország 

függetlenedéséhez vezethet. Butt protestáns konzervatív lévén, unionista volt, az 1800 óta 

fennálló struktúra megőrzésében, ugyanakkor mérsékelt reformokban látta az írkérdésből 

kivezető utat, ez volt az ő Home Rule koncepciója. Ezen a ponton kell leszögeznünk, hogy az 

1870-es évek Home Rule fogalma más volt, mint a későbbiekben.   

 
9 George Boyce: Nationalism in Ireland, 3rd edition, London – New York, Routledge, 2004, 117-18. 
10 Uo., 228-25., Vö. Richard English: i.m., 141-161.  
11 Alexander Martin Sullivan: Hansard, 30 June 1874, Vol. 220, Col. 790. Továbbá: Uo., 30 June, 1876, Vol. 230, 

Col. 819.  
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Az „Irish federalism” a föderalista átalakítás programját tartalmazta, amely a gyakorlatban 

azt jelentette, hogy Anglia, Skócia és Írország egyaránt – a londoni birodalmi parlamentnek 

alárendelt tartományi gyűléssel – korlátozott önkormányzatra tehetett volna szert. 12  Ez a 

program alapvetően két csoportot vonzott a HGA-hoz. Egyfelől – a protestáns kiváltságok 

egyik utolsó zárványát – az anglikanizmus államvallási státuszát védeni vágyó protestáns 

konzervatívokat, akik – Butthoz hasonlóan – feltételezték, hogy nagyobb belügyi mozgástér 

mellett hatékonyabban őrizhetik meg státuszukat.13 Másfelől a parlamentarista hagyományba 

illeszkedő katolikusokat, de még azokat a Feniánusokat is, akik egy rövid távon elérhető szűk 

önkormányzatiságban is hinni tudtak, s hajlandóak voltak ad acta tenni a fegyveres harc, illetve 

a független Írország távoli ideálját. A HGA 1874-re Ír Home Rule Párttá alakult és – a Derby 

adminisztráció bevezette 1867. évi Second Reform Actnek köszönhetően – felduzzadt 

szavazótábort tudhatott maga mögött, amely 59 mandátumhoz juttatta a Westminsterben. Az 

„Irish federalism” ekkor negyedik kiadását megérve az ír párt programfüzetévé vált. A 

pamfletben foglaltaknak megfelelően alakult az ír képviselők eszköztára is.  

Hangsúlyoznunk kell, hogy az ír-magyar analógia ugyan szorosan kapcsolódott a föderalista 

koncepcióhoz, de pusztán szimbolikus, illetőleg retorikai funkcióval bírt. Buttot és társait csak 

a magyarok kompromisszumkészsége és a kiegyezés rendszerének stabilitása, mint követendő 

példa érdekelte, a szabadságharcos mentalitás biztosította köteléken kívül nem feltételeztek más 

kapcsolódási pontot Magyarország és Írország között. Butt pamfletjében nyomatékosan 

megjegyezte, hogy például közjogi aspektusból nézve nem áll a párhuzam.14  Azért fontos 

kiemelnünk, hogy az ír politikusok közjogi értelemben nem láttak hasonlóságot a két ország 

között, mert a Home Rule kritikusai mind az 1870-es, mind az 1880-as években igyekeztek 

olyan aspektusokat hitelteleníteni, amelyek nem képezték részét az analógiakeretnek. Így járt 

el a Disraeli-kormány ír ügyekért felelős minisztere, Sir Michael Hicks-Beach is. 1876-ban 

Isaac Butthoz intézte felszólalását, amelyben a közjogi aspektust támadva igyekezett cáfolni az 

ír-magyar analógiát: „Magyarország egy ősi szabadságokkal bíró ország volt. Írország – miként 

azt tiszteletreméltó képviselőtársam [Isaac Butt – A szerz.] maga is gyakorta elismerte — nem 

 
12 Colin Reid: Experiment in Constructive Unionism: Isaac Butt, Home Rule and Federalist Political Thought during the 

1870s, in: The English Historical Review, Vol. 129, No. 537, 2014, 343-49. Vö. Lawrence McCaffrey: Isaac Butt and the 

Home Rule Movement: A Study in Conservative Nationalism, in: The Review of Politics, Vol. 22, No. 1, 1960, 72–95. 
13  A HGA genezisét tekintve protestáns szerveződés volt, amely a második Gladstone-kormány 

egyházreformjával, a disestablishment politikájával szemben fogalmazta meg ellenvéleményét. A mozgalom 

kezdeti protestáns karakteréről bővebben lásd: Alan O’Day: Irish Home Rule, 1867-1921, Manchester: Manchester 

University Press, 1998, 35. Vö. John Golden: The Protestant Influence on the Origins of Irish Home Rule, 1861–

1871, in: The English Historical Review, Vol. 128, No. 535, 2013, 1502. 
14 Isaac Butt: i.m., 22. 
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bírt ilyen szabadságokkal”. 15 Hicks-Beach taktikáját a későbbi vitákban is gyakran alkalmazták 

az unionista politikusok, hiszen az autonómiapárti érvrendszer megsemmisítése legegyszerűbb 

módjának ez látszott.  

Azzal, hogy a közjogi állásban mutatkozó különbségekre hívták fel a figyelmet, lényegében 

azt hangsúlyozták, hogy csupán a történetileg is kimutatható szuverenitás jogosíthat fel egy 

országot régi szabadságai visszakövetelésére. Mivel Magyarország a középkortól kezdve saját 

államisággal és alkotmánnyal rendelkezett, a jogai helyreállítását célzó követelései 

akceptálhatók voltak. Vele szemben Írországot fegyverrel hódítottak meg és múltjában a 

centralizált államnak nyomai sem mutathatók ki, ezért nem tolerálhatók a követelései, 

következésképp felesleges további vitákat folytatni a Home Rule-ról. Az ír-magyar analógia 

közjogi alapon történő kritizálása a későbbiekben nem csak az unionisták, de a magyar 

megszólalók érvrendszerében is kitapintható elem volt. Utóbbiak az Aranybullára és a szuverén 

magyar uralkodókra hivatkozva tolták el maguktól a – horvát-magyar kiegyezés körül folyó 

viták kontextusában kényelmetlennek bizonyult – párhuzamot.16  

A buttista ír képviselők a kiegyezéssel létrejött dualista szisztémára sem tekintettek 

adaptálható forgatókönyvként, mert a domíniumok és az Egyesült Államok föderalista 

államszervezete lebegett a szemük előtt. Jóllehet, az 1880-as évek parnellitái a föderalizálás 

helyett már kizárólag Írország autonómiájára koncentráltak, amit minimum Grattan 

parlamentjének restaurációjával gondoltak elérni,17 mégis ugyanazzal a céllal használták az ír-

magyar analógiát, mint elődeik. Hogy a strukturális aspektus a parnellita retorikában sem 

képezte részét az analógiakeretnek, azt kitűnően példázza Parnell egyik híve, Justin Huntly 

McCarthy 1887-ben megjelent pamfletjének alábbi részlete: 

 

Mégha Ausztria-Magyarország alkotmánya tízszer különbözik is attól, amit Mr. 

Gladstone törvényjavaslatában, vagy bármely más Home Rule sémában javasolnak, ez 

semmilyen mértékben nem befolyásolja az Ausztria-Magyarországról megrajzolt érvek 

érvényességét és hasznosságát. Ausztria és Magyarország negyven évvel ezelőtti 

viszonya és jelenlegi viszonyuk hasznos illusztrációi a Home Rule értékének. Hasznosak, 

mert rámutatnak arra, hogy két keserves ellentétben álló ország sikeresen megbékélhet és 

 
15 Sir Michael Hicks-Beach: Hansard, 30 June 1876, Vol. 230, Col. 804. 
16 Lásd például: Vámbéry Ármin levele, The London Times, 1887. szeptember 14. (Közli Mandler Dávid: Kelet és 

nyugat mezsgyéjén: Vámbéry Ármin és a Brit Birodalom, Budapest, Múlt és Jövő, 2014, 120-121.). Vámbéry 

szerepét és az ír-magyar analógia horvát kontextusban való alkalmazását e tanulmány külön fejezetében tárgyaljuk. 
17 Roy Foster: Paddy and Mr Punch: Connections in Irish and English History, London – New York, Alan Lane 

and The Penguin Press, 1993, 11-12., Vö. Francis Lyons: The Political Ideas of Parnell, in: The Historical Journal, 

Vol. 16, No. 4, 1973, 764. 



 

25 

 

egy valódi és harmonikus unióra léphet egymással. [...] A nagy magyar regényíró, Jókai 

Mór politikai regényei elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arról [...], hogy Ausztria és 

Magyarország ma barátságos társak egy erős birodalomban. [...] Hasonló boldogító 

megoldás jön majd létre Írország és Anglia között, amikor Anglia átengedi Írországnak a 

kormányzat sajátos formáját – nem a magyar formát [...] – amelyet az írek többsége, s az 

angolok oly hatalmas tömege sajátos szükségleteinek leginkább megfelelőnek tart majd.18 

 

A GLADSTONIÁNUSOK RETORIKÁJA 

A kiegyezés rendszerére, mint az írkérdés kontextusában is alkalmazható rendezési elvre 

valójában az első Home Rule törvényjavaslat beterjesztésekor, 1886. április 8-án William Ewart 

Gladstone hivatkozott: „Ausztriában és Magyarországon igazi kettős hatalom van. […] 

Bécsben ülésezik az Osztrák Monarchia parlamentje; Budapesten ülésezik a Magyar Korona 

parlamentje; és ez olyan állapot, amelyet vagy 20 évvel ezelőtt állapítottak meg […]”, tehát az 

ír-magyar analógiakeretet a liberális miniszterelnök bővítette a srukturális aspektussal, s ezzel 

párhuzamosan – az ír pártretorikából kölcsönözve – a magyar példát a kompromisszumkészség 

és a stabilitás szimbólumaként is használta, amikor az 1867 utáni helyzetet így értékelte: 

„szilárd és biztos ahhoz képest, amikor Magyarország Ausztria ellen harcolt, s amikor Ausztria 

azt a háborút nem volt képes elfojtani, és a politikai egységet az orosz fegyverek 

beavatkozásának köszönhette […].”19  

Ha az analógia strukturális aspektusát vesszük szemügyre, megállapíthatjuk, hogy Gladstone 

valóban dualista elv alapján kívánta rendezni az autonómiakérdést. Az első törvényjavaslat 

ténylegesen tartalmazott az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezetére emlékeztető 

elemeket, mint a birodalmi közös ügyek (hadügy, külügy, s a két terület költségeinek fedezésére 

szolgáló pénzügy) elkülönítését, vagy a törvényhozó testületek szétválasztását. Ám ahogy a 

Pesti Napló egy korabeli tudósításában találóan megfogalmazták: „Gladstone ir önkormányzata 

egész különös valami. Nem hasonlítható sem két állam uniójához, sem a dualizmushoz Ausztria 

s Magyarország között, sem holmi tartományi önállósághoz”, 20  vagyis hibrid megoldási 

tervezetről volt szó.  

 
18 Justin Huntly McCarthy: The case for Home Rule, London, 1887, 75-76., John George MacCarthy az autonómia 

és a birodalmi egység összeegyeztethetőségére példaként említette Magyarország és Ausztria esetét, lásd: 

Hansard, 02 July 1874, Vol. 220, Col. 879, 883. Hasonló módon, nem strukturális modellként, hanem a stabilitás 

és a kompromisszumkészség szimbólumaként hivatkozott Magyarországra az 1870-es évek vitáiban Patrick James 

Smyth: Uo., 30 June 1876, Vol. 230, Col. 766-67. Lásd még: Uo., 02 July 1874, Vol. 220, Col. 893. Vagy 

véleménycikkében a feniánus John O’Connor Power, in: Andrew Reid (ed.): Ireland: A book of light on the Irish 

problem, London, 1886, 79. 
19 William Ewart Gladstone: Hansard, 08 April 1886, Vol. 304, Col. 1047. (Frank Tibor: i.m., 179-180.) 
20 Önálló Irland, Pesti Napló, XLIV. évf. 51. szám, 1893. február 15., 1. 
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A dualizmus mellett a kanadai típusú domíniumi státusz talán hangsúlyosabbb mintaadó volt, 

ezt bizonyítja a törvényjavaslat 24. klauzulája, amely az osztrák-magyar delegációk átvétele 

helyett az íreknek a közös ügyek döntéshozatali mechanizmusából való kizárását helyezte 

kilátásba.21 Márpedig a dualizmus rendszerének alapja a partnerek csaknem teljes különállása 

mellett éppen a közös döntésekben rejlett. A Gladstoniánus analógiahasználat, illetőleg a 

strukturális reform jelentőségének felismerése egy hosszú folyamat eredményeként született 

meg. Az 1870-es évek Home Rule Pártja évekig nem túl erélyesen és nem is túl eredményesen 

próbálta napirenden tartani az autonómia ügyét. Isaac Butt 1879-ben bekövetkezett halála után 

állt be változás, amikor a párt vezére Charles Stewart Parnell lett. Parnell felismerte, hogy a 

földkérdés és a Home Rule program egyesítésével egy egész nemzetre kiterjedő tömegbázist 

állíthat maga mögé, amely katolikusokat és protestánsokat, feniánusokat és mérsékelteket is 

magába foglalva képes nyomást gyakorolni a brit kormányzatra.22  

Ahogy azt fentebb ismertettük, a birodalmi logika alkalmazása terén kezdetben nem 

mutatkozott különbség konzervatív és liberális kormányok között. Mindkettő a birodalmi 

logikát érvényesítve az erőpolitika és a – strukturális reformok helyett – minimális reformok 

kettőségéből álló recept szerint járt el olyan helyzetekben, amikor társadalmi nyomást érzett 

magán. Az 1879-1882 közötti, földháborúnak nevezett időszakban az égető földkérdés a bérlők 

radikalizálódásában nyilvánult meg, amelyre először Gladstone is erőpolitikával reagált, ám ez 

csak fokozta az elégedetlenséget, a miniszterelnök pedig kénytelen volt 1881-ben 

földtörvénnyel orvosolni a problémát.  

Hogy a Home Rule-hoz képest másodlagosnak ítélt, következésképp reformképesnek tartott 

földkérdés területén is valójában csak látszatmegoldásra volt hajlandó, azt jól illusztrálja a 

Földliga tovább fokozódó elégedetlensége. Ugyanis a Parnellita követelések ellenére Gladstone 

továbbra sem biztosította a kizárólagos tulajdonjogot a bérlők számára. 23  Gladstone 

szembesülve a csillapíthatatlan nyomással, újfent a kényszerítő erő alkalmazásához nyúlt. Az 

erőpolitika-minimális reform furcsa dinamizmusában végsősoron az 1885-ös választás hozott 

változást. A Gladstone által 1884-ben bevezetett Third Reform Act az Írországban 

választójoggal bírók táborát a korábbi 200 ezerről 738 ezer főre terjesztette ki.  

 
21 Graham Goodlad: British Liberals and the Irish Home Rule crisis. The dynamics of a division, in: George Boyce 

– Alan O’Day (ed.): Gladstone and Ireland: Politics, Religion and Nationality in the Victorian Age, Palgrave 

Macmillan, 2010, 94. 
22 Alan O’Day: Max Weber and leadership, Butt, Parnell, Dillon: Nationalism in transition, in: Uő. – George Boyce 

(ed.): Ireland in Transition: 1867-1921, London and New York, Routledge, 2004, 27-29. Vö. Alvin Jackson: Home 

Rule: An Irish History (1800-2000), Oxford: Oxford University Press, 2003, 40-51. 
23 Colin Matthew: The Liberal Age (1851-1914), in: Kenneth Morgan (ed.): The Oxford Illustrated History of 

Britain, Vol. 5, Oxford: Oxford University Press, 2010, 556. 
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A választójogi törvénynek köszönhetően a parnellita frakció hangos társadalmi bázisra tett 

szert, immáron hallatni is tudta a hangját, s az 1885-ös választáson hangot is adott akaratának, 

amely a – korábban legfeljebb 30 fős – ír frakció ugrásszerűen megnőtt 86 mandátumában 

manifesztálódott, a párt elnyerte az ír képviselőknek fenntartott 103 hely több mint 

kétharmadát. 24  A parlamenti váltógazdasághoz szokott konzervatívok és liberálisok arra 

kényszerültek, hogy a kormányképesség és a biztos parlamenti többség megszerzése érdekében 

versengjenek az írek kegyeiért. Korábban már a Lord Salisbury-féle konzervatív (interim) 

kormány próbálta bebiztosítani jövőbeli pozicióját az Ashbourne Act bevezetésével, ám az ír 

képviselőknek ez nem volt elegendő.25 Az autonómia vált a fő kérdéssé. Ezek után 1885. 

október 5-én elmondott híres wicklowi beszédében hivatkozott Charles Stewart Parnell az 

Osztrák-Magyar Monarchiára: „Adjátok meg népünknek a hatalmat arra, hogy törvényt 

hozhasson belügyeiről [...] s az elszakadás vágya nem fog növekedni vagy fokozódni. 

Mutathatjuk Ausztria és Magyarország példáját, [...] s láthatjuk, hogy az elégedetlenség eltűnt 

minden nagyobb angol gyarmaton”.26  

Parnell – a fentebb ismertetett ír retorikának megfelelően – nem strukturális modellről, 

hanem egy szimbólumról beszélt, amit két nappal későbbi – szándékosan homályos ígéretei 

okán elhíresült – newporti beszédében Lord Salisbury már átértelmezett, és kormányra kerülése 

esetén kilátásba helyezte a dualista elven alapuló reformot, ám hamarosan meghátrált.27 Ezt 

Parnell fel is rótta 1886 augusztusában az akkor bukott Gladstone helyett kormányzó 

konzervatív miniszterelnöknek.28 A kialakult helyzetben végül Gladstone politikai érdekből 

1885 decemberében a „Hawarden Kite” néven elhíresült pálfordulással a Home Rule 

ügyvédjévé vált, és – Lord Salisburyt felüllicitálva – dualista elven (is) alapuló megoldást 

kínált.29 Az első törvényjavaslat vitájában Gladstone meg kellett győzze a Home Rule-t ellenző 

konzervatívokat, hogy az 1800 óta fenálló unió strukturális átalakítása nem okozza majd az 

Egyesült Királyság felbomlását.  

 
24 Gregory Phillips: The Whig Lords and Liberalism, 1886-1893, in: The Historical Journal, Vol. 24, No. 1, 1981, 

171. 
25 A földvásárlási törvény 5 millió font elkülönítését irányozta elő a költségvetésből a bérlők földvásárlásának 

állami támogatására. Az állami kölcsönt 4%-os törlesztőrészlet mellett 49 éven keresztül kellett visszafizetnie a 

bérlőnek. Ha ezt a feltételt teljesítette, a bérelt földterület teljes jogú tulajdonosává válhatott. A hosszú lejáratú 

kölcsön jelzi, hogy a tory kabinet valójában tüneti kezelésben volt érdekelt, a fennálló birtokos-bérlő konfliktust 

nem kívánta orvosolni. Lásd: Graham Goodlad: The Liberal Party and Gladstone's Land Purchase Bill of 1886, 

in: The Historical Journal, Vol. 32, No. 3, 1989, 629. 
26 Nation, 10 October 1885. 
27 Robert Cecil Salisbury: Conservative policy: Speech at Newport, Monmouthshire, October 7th, 1885, Hertford, 

1885.  
28 Charles Stewart Parnell: Hansard, 24 August, 1886, Vol. 308, Col. 387.  
29 Timothy Moore: Anti-Gladstonianism and the pre-1886 Liberal session, in: George Boyce – Alan O’Day (ed.) 

(2010): i.m., 79. 
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Ezért is hivatkozott 1886 júniusában, egy újabb felszólalásban az Osztrák-Magyar 

Monarchiára, amelyet „a helyi autonómia tart egyben, semmi más […] S az az ember, aki 

megkísérelné a helyi autonómia megvonását […] írná alá a birodalom halálos ítéletét”.30 E 

ponton is meggyőződhetünk arról, hogy a Gladstone-féle analógia szimbolikus jelentése 

lényegét tekintve nem különbözött az ír politikusok retorikájában korábban használttól. 

Gladstone a magyar példát implicite a kompromisszumkészség, a kiegyezés rendszerét pedig a 

stabilitás szimbólumaként használva igyekezett bizonyítani, hogy a Home Rule szükséges, mert 

– a konzervatív félelmekkel ellentétben – éppen azzal őrizhető meg a birodalom egysége, hiszen 

az autonómiával elejét lehet venni az írek radikalizálódásának és teljes függetlenedésének.  

Érvei nem bizonyultak hatékonynak. Noha a Liberális párt centruma mindvégig kitartott 

Gladstone mellett, a Lord Hartington vezette whig-szárny és a Joseph Chamberlain-féle 

radikális liberálisok 1885 végén még formális belső ellenzékként kritizálták a törvényjavaslatot, 

1886 márciusában már 93 képviselő hagyta el a pártot. A liberális skizma végzetesnek bizonyult 

Gladstone számára, ugyanis a diszidensek a konzervatívokkal unionista egységfrontot 

alakítottak, amely leszavazta a törvényjavaslatot és Gladstone-t is lemondásra kényszerítette.31  

Lord Salisbury 1892-ig tartó unionista kormányzása alatt az autonómiakérdés lekerült a 

westminsteri napirendről, ám az ellenzékbe szorult gladstoniánus liberálisok továbbra is a 

strukturális reform fontosságát propagálták. 1887-ben jelent meg James Bryce szerkesztésében 

a „The Handbook of Home Rule” című kötet, amely a prominens liberálisok tanulmányait, 

cikkeit magába foglalva voltaképpen a párt választási programja volt. Ebben az ír-magyar 

analógia strukturális, egyszersmind szimbolikus aspektusai is bennefoglaltattak,32 így bizton 

állíthatjuk, hogy a párhuzam hivatalosan is a Liberális Párt retorikájának egyik kulcselemévé 

vált.33 Ezt igazolja az, hogy James Bryce, Gladstone „adjutánsa” 1890-ben még ellenzékiként 

Andrássy Gyula példájával érvelt, aki „Magyarország 1849-es megszállásakor menekülni 

kényszerült s lázadóként halálra ítéltetett az osztrák bírók által, ám ugyanez a gróf Andrássy 

később az Osztrák-Magyar Monarchia kancellárja lett és a legbefolyásosabb államférfi az 

országban […]”.34  

 
30 William Ewart Gladstone: Hansard, 02 June 1886, Vol. 306, Col. 1228.  
31 William Lubenow: Irish Home Rule and the Social Basis of the Great Separation in the Liberal Party in 1886, 

in: The Historical Journal, Vol. 28, No. 1, 1985, 128., Vö. Alan O’Day: i.m. 94. 
32 Lord Thring: Ireland’s alternatives, in: James Bryce (ed.): The Handbook of Home Rule, London, K. Paul, 

Trench & Co., 1887, 198. 
33 Így gondolták az unionista politikusok és a hozzájuk köthető értelmiségiek is, hiszen az 1880-1890-es években 

rendre láttak napvilágot olyan kritikus hangvételű pamfletek, amelyek célja a „The Handbook”, azon belül pedig 

az ír-magyar analógia cáfolata (is) volt. (A szerz.) 
34 James Bryce: Hansard, 6 March 1890, Vol. 342, Col. 139.  
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Bryce Andrássyra hivatkozva ezúttal a magyar példa, mint a kompromisszumkészség és a 

stabilitás szimbólumának egyfajta szinonímáját aktiválta. Andrássy karaktere kitűnő 

bizonyítéka lehetett annak, hogy követeléseik teljesítése érdekeltté teheti az íreket a Home Rule 

rendszerének fenntartásában, hiszen Andrássy is „lázadóként” kezdte, később mégis a 

kiegyezés legfőbb védelmezője lett. Következésképp az angol-ír kiegyezés igenis indokolt, s 

éppen azzal őrizhető meg a birodalom stabilitása. Bryce ugyanígy érvelt 1893-ban, immáron a 

negyedik Gladstone-kabinet tagjaként a második Home Rule törvényjavaslat vitájában: 

„Valóban erősebb volt Ausztria, amikor megsemisítette Magyarország ősi alkotmányát és 

kényszerítette Magyarországot, hogy leboruljon légiói előtt? Nem sokkal erősebb most a 

magyarok alkotmányukhoz fűződő hűsége mellett”?35 Ezek az analógiák is hozzájárulhattak 

ahhoz, hogy Gladstone második Home Rule törvényjavaslatát ezúttal a képviselőház elfogadta 

ugyan, de a Lordok Háza ellenállásán ismét elbukott. A miniszterelnök végleg távozni 

kényszerült, helyét pedig harmadik alkalommal is Lord Salisbury vette át.  

 

UNIONISTÁK A SZEPARÁCIÓS SZORONGÁS ÁRNYÉKÁBAN 

„Nem vagyok hajlandó kockára tenni a sorsát egy olyan ősi és nagy monarchiának, mint 

amilyen a miénk [...] holmi kísérlet sikere, korlátozott sikere érdekében, amely csupán 

napjainkban kezdődött el, s biztosan nem útmutatóként és mintaként alkotott meg ő [Ferenc 

József – A szerz.] egy olyan ország számára, mint Anglia.”36 Utasította el Benjamin Disraeli, 

konzervatív miniszterelnök 1874-ben a – westminsteri padsorokban alig néhány hónapja helyet 

foglaló – buttista képviselők angol-ír kiegyezési javaslatát.  

A határozott válasz hátterében ugyanaz az unionista felfogás állt, mint 1893 februárjában, 

Arthur James Balfour szónoklatánál. Balfour 1886-1892 között nagybátyja, Lord Salisbury ír 

ügyekért felelős minisztere volt, s ellenállt minden autonómiatörekvésnek. 1893-ban Gladstone 

második Home Rule törvényjavaslatát támadta, amikor elmondta véleményét az Osztrák-

Magyar Monarchiáról, amely „lakosságát és gazdagságát tekintve, talán a leggyengébb állam a 

kontinensen. Mint mindnyájan tudjuk, nagy mértékben a külföldi bonyodalmak fenyegetése 

tartja csak össze.”37 Balfour, mint minden unionista, az összeomlás rémét látta testet ölteni az 

 
35 Uo., 14 February 1893, Vol. 8, Col. 1424.  A magyar példa és a kiegyezés, mint a stabilitás egyetlen lehetséges 

módja retorikájában többször is megjelent, lásd: Uo., 17 May, 1886, Vol. 305, Col. 1222-23.; A Gladstoniánus 

retorika ilyetén homogenitását Bryce példáján túl William Harcourt: Uo., 1 June 1886, Vol. 306, Col. 764., továbbá 

Thomas Sexton megnyilatkozása is igazolja: Uo., 20 April, 1893, Vol. 11, Col. 802. 
36 Benjamin Disraeli: Uo., 02 July 1874, Vol. 220, Col. 960.  
37 Arthur James Balfour: Uo., 14 February 1893, Vol. 8, Col. 1421. Továbbá: Uo., 6 March 1890, Vol. 342., Col. 

1421.; Uo., 9 June 1893, Vol. 13., Col. 688.; A destabilizáció rémét látta testet ölteni a kiegyezés példájának 

követésével Balfourhoz hasonlóan a liberális unionista Sir John Lubbock is, lásd: Uo., 9 April 1886, Vol. 304, 

Col. 1235; 14 February 1893, Vol. 8, Col. 1442. Ez az utolsó Home Rule vitában is jelen volt, lásd: Geoffrey 
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autonómia-törekvésekben, gondolkodását a birodalmi logika határozta meg, érveiben pedig a 

szeparációs szorongás tükröződött. Mivel a gladstoniánus retorika a magyar analógiával 

igazolta a kiegyezés stabilizáló erejét, az unionista ellenrétorok a visszájára fordították a 

magyar példát, s igyekeztek az Osztrák-Magyar Monarchiát a destabilizáció elrettentő 

példájaként feltüntetni.  

Balfour Magyarországról és a dualista rendszerről alkotott negatív véleménye azért igen 

érdekes, mert a Magyarország számára végzetesnek bizonyult trianoni békeszerződés 

előkészítését brit részről – külügyminiszterként – Balfour végezte 1919 októberéig, amikoris 

Lord Curzon of Keddlestone lépett örökébe. Egyelőre csak hipotetikusan vethetjük fel, hogy a 

Home Rule viták során kialakított percepciói is befolyásolhatták Balfour későbbi döntéseit. 

Ennek igazolása további kutatásaink célja lesz.  

Balfourhoz hasonlóan járt el Sir Ellis Ashmead-Bartlett, Ecclesall konzervatív képviselője, 

amikor – Gladstone második törvényjavaslatát kritizálandó – 1893-as „Union or separation?” 

című pamfletjében a magyarok által elindított végzetes „szeparációs” tendenciát kárhoztatta, 

amely „folyamatosan terjedt tovább a birodalom többi részén. Csehek, horvátok, ruténok, 

galíciaiak, mind egyre nagyobb autonómiát követel magának.” 38  A magyar tendenciának 

implicit módon az írekre vonatkoztatása apokaliptikus víziót tárt Ashmead-Bartlett olvasói elé: 

az írek a Home Rule után még inkább felbátorodva az elszakadás irányába mozdulnának, s ez 

Skóciára, Walesre, talán még a gyarmatokra is hatással lenne.  

Ha az unionista analógiahasználat tágabb kontextusát vesszük szemügyre, bizton állíthatjuk, 

hogy az – a Jeszenszky Géza által felvázoltak alapján – tökéletesen illeszkedik Magyarország 

angliai megítélésének alakulási folyamatába. Az 1890-es évek eleje éppen egy olyan periódus 

volt, amelyben a bécsi brit diplomaták és a londoni kormány változatlanul az egyensúlypolitika 

egyik fontos tényezőjeként tekintett az Osztrák-Magyar Monarchiára mint egészre. Viszont a 

dualizmust belülről gyengítő gyanús elemként kezdte szemlélni azt a függetlenségi ellenzéket, 

amely Ausztria feltételezett túlsúlyával szemben minduntalan pozícióharcot szorgalmazott.39 

Példának okáért a véderőtörvénynek nevezett 1889. évi VI. törvénycikk kapcsán is olyan vitát 

generált, amely akár a végsőkig is elmenő lázadás benyomását kelthette a brit unionistákban.  

Nem utolsósorban az unionista reformellenesség, a szeparációs szorongás oka a birodalmi 

logika mellett a korszellemben is keresendő. A 19. században a Brit Birodalom expanziója 

 
Locker-Lampson: Uo., 06 May 1912,Vol. 38, Col. 145-146., és Harry Lawson felszólalását: Uo. 16 January 1913, 

Vol. 46, Col. 2342. 
38 Sir Ellis Ashmead-Bartlett: Union or separation?, London, 1893, 20-21. 
39  Jeszenszky Géza: i.m., 117-122. A presztízs további megrendüléséhez vezetett Tisza István 1905-ben 

bekövetkezett választási veresége és a közjogi ellenzék győzelme, erről lásd: Uo. 165-203. 
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felgyorsult, mígnem az 1890-es évekre elérte zenitjét. Mint minden birodalomban, ebben is a 

gyors sikerek rövidesen paranoiával párosultak, hiszen nem akarták elveszíteni mindazt, amit 

birtokoltak. A félelem érzetét felnagyította az új évszázad baljós közelsége, amely az 

imperialista babonák szerint a birodalom bukását hozta volna el. 

A szeparációs félelem és a birodalmi cinizmus határozta meg azokat az érvtípusokat is, 

amiknek az ír politikusok és a gladstoniánus liberálisok kitűnő támadási felületet biztosítottak. 

Azzal, hogy az 1867-es kiegyezésre és a magyarokra hivatkozva rendre elbeszélték a 

kompromisszum konfliktusos előtörténetét, tálcán kínálták fel a lehetőséget, hogy az unionista 

rétorok Magyarország és Írország eltérő demográfiai, földrajzi helyzetében keressenek 

különbségeket. Vagy a kiegyezést és a belső konszolidációt kikényszerítő erők hiányát 

mutassák ki Írország esetében, így hitelesítve a Home Rule indokolatlanságát.   

Például 1874-ben Sir Michael Hicks-Beach megsemmisítő érvként azt hozta fel, hogy amíg 

„Magyarország területileg nagyobb volt, mint Ausztria, és népessége 15:20 arányban volt 

jelen,” addig Írország sem földrajzi, sem demográfiai kényszerítőerővel nem bír. 40  Ez a 

felszólalás is bizonyítja, hogy az unionisták nem engedtek a birodalmi logika alapelvéből, 

kivéve, ha kényszerhelyzetbe kerültek: Nagy-Britannia több távoli gyarmata esetében hajlandó 

volt lazítani a köteléken. Elsőként 1867-ben, amikor a British North America Act domíniumi 

rangra emelte Kanadát, amely lényegében azt jelentette, hogy az észak-amerikai gyarmat 

birtokába került teljes belső és külső szuverenitásának, mindössze laza kapcsolat fűzte az 

anyaországhoz. Kanada mellett Ausztrália példáján látható, hogy számos esetben a földrajzi 

távolság kényszerítette ki a reformot, hiszen Londonból kormányozhatatlanná váltak az említett 

területek.  

Írország esetében – ahogy arra Hicks-Beach is utalt – a sziget Nagy-Britanniához 

viszonyított mérete, de a földrajzi távolság sem indokolta a reformokat. Ugyanez igaz volt a 

demográfiai kondíciókra, hiszen amíg Nagy-Britannia népessége a század végére elérte a 36 

milliót, addig Írország valóban csekélyebb súllyal eshetett a latba a maga 4,4 milliós 

népességével. Megjegyzendő, hogy a 19. század elején 8,2 milliós Írország esetében az 1840-

es évek agrárkatasztrófája, az arra adott hibás kormányzati intézkedések (nem szándékos 

népírtó politikáról volt szó), illetőleg a tömeges kivándorlás együttesen eredményezték a 

drasztikus népességcsökkenést.41 A földrajzi és demográfiai kényszerhiány-típusú érv az 1880-

90-es évek vitáiban is gyakori volt, ám rendre előkerültek a külső kényszerítőerők létét cáfoló 

 
40 Sir Michael Hicks-Beach: Hansard, 02 July 1874, Vol. 220, Col. 894.  
41 Roy Foster: Modern Ireland (1600-1972), London, Penguin Books, 1989, 323-25. Vö. Alvin Jackson: Ireland, 

1798-1998, Oxford, Blackwell, 1999, 70.  
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bizonyítékok is. A második Home Rule törvényjavaslat vitájában Sir Ellis Ashmead-Bartlett 

hangsúlyozta, hogy a ’67-es kiegyezés azért jöhetett létre, mert „rosszérzés volt minden magyar 

emberben az orosz erő miatt, amely árnyékot vetett rájuk észak-keletről”, vagyis a ruszofóbia 

jelentette a kényszerítő erőt, ami megbékéléshez vezetett magyarok és Habsburgok között, ám 

ehhez hasonló „kényszer nincs jelen a különálló ír kormányzat ügyében”.42  

Meglepőnek találhatjuk Ashmead-Bartlett ilyetén való megnyilatkozását, ugyanis az 1880-

as években többízben – a konzervatív „vészmadár” szerepét vállalva – Brit India biztonságát 

féltette a közép-ázsiai orosz terjeszkedéstől, s kérte számon a backward politikát folytató 

Gladstone-on kormánya tétlenségét.43 Az orosz veszély kétségtelenül kisebb volt, de 1893 

novembere, a Durand-vonal Afganisztán és Brit India közötti megállapítása után is akadtak az 

unionisták között olyanok, akik reálisnak vélték Brit India elvesztését.44  

1893-ban, az ír unionista Dunbar Barton – a kiegyezést osztrák részről megkötő Beust 

kancellárt is idézve – szintén a kényszerhiány-érvet használta. Hangsúlyozta, hogy „Ausztria 

vereséget szenvedett, ellensége a kapuk előtt állt, ez volt olyan hatással, hogy teret engedett az 

alkotmány eme sajátos formájának”, de Königgrätzhez mérhető kényszer nem mutatkozik a 

jelenlegi helyzetben.45  A porosz–osztrák háborúéhoz hasonló válsághelyzetet legfeljebb az 

amerikai függetlenségi háború elvesztése eredményezett, amely véget vetett a Brit Birodalom 

első nagy korszakának. Ahogy Ferenc József königgrätzi veresége végzetesen legyengítette a 

Habsburg Birodalom immunrendszerét és belső konszolidációt kényszerített ki, úgy Londont is 

megviselte gyarmatai elvesztése. Tartott attól, hogy sokan követik majd az amerikai példát, 

ezért a teljes összeomlás megelőzése érdekében engedett a Protestáns Patrióták követeléseinek, 

s 1872-ben elkezdhette működését a Grattan-féle parlament. A 19. század elejére a Brit 

Birodalom ismét erőre kapott és szorosabbra fűzte a viszonyt: felszámolta az ír önkormányzatot 

és az Act of Unionnal Írországot az Egyesült Királyságba integrálta.  

Ashmead-Bartlett és Dunbar Barton érveiből kitűnik, hogy milyen magas volt az unionista 

ingerküszöb: amennyiben nem következett be újra a függetlenségi háborúéhoz hasonló trauma, 

nem tartották fontosnak az autonómia-igények kielégítését. Különösen érdekes, hogy a 

 
42 Sir Ellis Ashmead-Bartlett: Hansard, 11 April 1893, Vol. 11, Col. 38. 
43 Uo., 1 August 1881, Vol. 264, Col. 427., Uo. 15 February 1882, Vol. 226, Col. 714. – A témáról bővebben lásd: 

Malcolm Yapp: British Perceptions of the Russian Threat to India, in: Modern Asian Studies, Vol. 21, No. 4, 1987, 652-

657.; Rose Louise Greaves: Some Aspects of the Anglo-Russian Convention and Its Working in Persia, 1907-14, 

in: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 31, No.1, 1968, 69-91. 
44 Például: Lord Curzon, erről bővebben lásd: David Dilks: Curzon in India, Vol. 2, London, Rupert Hart-Davis, 

1970. 
45 Dunbar Barton: Hansard, 07 April 1893, Vol. 10,  Col. 1717. Hozzá hasonlóan érvelt az ír unionista frakció 

vezére, Edward James Saunderson: Uo., 12 April, 1886, Vol. 304, Col. 1394. Vagy Sir George Baden-Powell: The 

saving of Ireland: Industrial, Financial, Political, Edinburgh – London, Blackwood and Sons, 1898, 244-247. 
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birodalom egységét minden áron megőrizni vágyó politikusok közül senki sem értette meg azt, 

amit a gladstoniánusok igen. A Brit Birodalom történetében ugyanis a függetlenségi háború 

következményei mellett, éppen a Home Rule viták jelentették a másik súlyos válságperiódust. 

 

MAGYAR KRITIKÁK ÉS KETTŐS ANALÓGIAHASZNÁLAT 

A gladstoniánus törvényjavaslatoknak és az ír-magyar analógiának az unionisták mellett 

külföldi bírálói is akadtak. Köztük az osztrák Beust kancellár, aki a porosz fegyverek jelentette 

kényszerhelyzetre, mint lényeges különbségre hívta fel a figyelmet, így nyílvánvalóan hatással 

volt az unionista érvrendszerre.46 Rövid kitekintést érdemelnek a magyar megszólalók kritikái. 

1893 májusában a Pall Mall Gazette interjút készített a magyar szabadságharc jelképével, 

Kossuth Lajossal. Kossuth elsősorban közjogi alapon tett különbséget a Gladstone által 

párhuzamba állított Magyarország és Írország között. Előbbi ugyanis szuverén királyságként 

„csupán megállapodást kötött a Habsburg-házzal a jószomszédi viszony érdekében, utóbbit 

azonban fegyverrel hódították meg, s egyedül fegyver által szabadulhat”.47  Kossuth ezzel 

egyszersmind az ír politikusok feltételezte szabadságharcos sorsközösség létét cáfolta.  

Egy másik magyar véleményformáló, Vámbéry Ármin szerepe az unionistákra gyakorolt 

hatása szempontjából talán hangsúlyosabb volt. 1887 szeptemberében egy olvasói levélre írt 

válaszában, a The London Times hasábján az ír-magyar helyett egy találóbbnak vélt analógiát 

kínált, amit „inkább a Horvátországgal való kapcsolatunkban lelnénk fel, mivel mi a 

horvátoknak egyfajta Home Rule-t adtunk […]”.48 1890-ben közölt újabb írásában kifejtette, 

hogy “autonómiát csak egy ország egy része kaphat, mint Horvátország; Magyarország viszont 

nem alárendelt semmilyen államnak, és függetlenségének korlátai párhuzamba állíthatók 

Ausztriáéval”. 49  Vámbéry közjogi aspektusból kritizálta a gladstoniánus analógiát. Úgy 

gondolta, hogy Magyarország azonos szinten áll – a hozzá hasonlóan szuverén – Angliával, a 

vele nem egyenrangú Horvátország pedig Írországgal alkot közös halmazt.  Éppen ezért a – két 

egyenrangú ország kapcsolatát jelentő – dualizmus helyett az 1868-ban életre hívott horvát-

magyar szubdualizmust tartotta Írország demográfiai, földrajzi és politikai súlyával arányos 

megoldásnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a horvát kiegyezés Magyarországra 

nézve milyen következményekkel járt:  

 
46 Frank: i.m. 180-183.  
47 Kossuth on Home Rule: An interview with the Hungarian patriot, The Pall Mall Gazette, No. 8779, Vol. LVI, 

11 May 1893, 2. 
48 Vámbéry Ármin levele, The London Times, 1887. szeptember 14. (Közli Mandler: i.m., 120-121.) 
49 Arminius Vambery: The relations of Austria and Hungary, in: James Samuelson (ed.): Subjects of the day: A 

quarterly review of current topics, London, 1890, 103. 
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Úgy képzelhetnénk, hogy egy ilyen törvényt, melyre nincs indok a történelemben és 

mélységesen sérti az államegység elvét, végül a horvátok tiszta megelégedéssel fogadtak. 

Ám nem így történt. A horvátok mindig úgy tekintettek a Magyarországgal kötött 

megállapodásra, mint puszta előlegre, s mint egy kiindulópontra az új követelésekhez. A 

magyarok aligha tudták elképzelni, hogy maradt még valami, amit a horvátok kérhetnek, 

de tévedtek. Nem sokba telt, hogy a horvátok új sérelmekkel álljanak elő, s a magyarok 

körbe nézzenek zavarodottságukban, keresve valamit, kielégíteni a telhetetlen horvát 

Molokot, miután mindent megadtak neki, ami csak adható.50  

 

Ezen a ponton nyilvánvaló kapcsolat sejlik fel Vámbérynak a horvát-magyar kiegyezés 

destabilizáló hatásáról nyújtott képe, és a Home Rule utáni helyzetről apokaliptikus víziókat 

festő unionista érvek között. Egyelőre további kutatásaink tárgyát képezi a hatásmechanizmus 

feltérképezése, mégsem lehet teljesen alaptalan azt feltételezni, hogy a kiterjedt konzervatív 

kapcsolatrendszerrel bíró Vámbéry 51  ellenérveit kölcsönözhették olyan politikusok, mint a 

destabilizáció rémével ijesztgető Arthur James Balfour. Ezt a hipotézist igazolni látszik a tény, 

hogy Vámbéry utóbb idézett lesújtó véleménye 1888-ban egy olyan kötetben jelent meg, amit 

Sir George Baden-Powell szerkesztett és nem titkolt célja volt, hogy a gladstoniánus „The 

Handbook of Home Rule” antitézise, egy „Unionista Handbook”52 legyen. Vámbéry analógiája 

azért is fontos, mert ugyan primer értelmezési keretét az írkérdés adta, mégis szorosan 

illeszkedett a hazai közjogi vitákhoz, amelyek a horvát-magyar kiegyezés körül zajlottak. „Múlt 

és jelen egyaránt kimutatták, hogy a magyar Irlanddal, Horvátországgal államférfiaink 

elhibázták a dolgot s folyton elhibázzák újra meg újra, mivel ugyanazon utón' haladnak […]”.53 

Olvashatjuk a Budapesti Hírlap egy névtelen cikkében, amely rámutat arra, hogy a Home Rule 

vitákban alkalmazottaknak mintegy magyarországi visszatükrözéseként horvát kontextusban is 

megjelent az ír analógia. A magyar véleményformálók egyenlőségjelet tettek a reforméhes írek 

és a szubdualizmussal elégedetlen horvátok közé.  

 
50 Arminius Vambery: Failure of Home Rule, in Croatia, in: Sir George Baden-Powell (ed.): The Truth about Home 

Rule: Papers on the Irish Question, London, 1888, 75.  
51Bővebben lásd: Sárközy Miklós: Levelek Londonból: Vámbéry Ármin levélkapcsolatai a brit konzervatív elittel, 

in: Keller László (szerk.): Megcsalt Reményünk: XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, 9-30.; Vámbéry unionista 

öntudatáról és ruszofóbiájáról bővebben lásd: Felföldi Szabolcs: Vámbéry Ármin és Stein Aurél: A brit birodalmi 

eszmény szolgálatában, in: Keller László (szerk.): Európából Ázsiába, és vissza – ismét: XI. Nemzetközi Vámbéry 

Konferencia, Vámbéry Tanulmányok, Dunaszerdahely, Vámbéry Polgári Társulás, 2014, 61-74.  
52 St. James’s Gazette, 1888. február 11., 4. 
53 Irland és Horvátország, Budapesti Hírlap, VI. évf. 101. szám, 1886. április 11., 2. 
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Ahogy azt tette például Pulszky Ferenc, amikor 1886-ban a Pesti Hírlapban az első Home 

Rule törvényjavaslatról megjegyezte: „Be kár, hogy Gladstone nem ért sem magyarul, sem 

horvátul s nem olvashatja sem Pesty Frigyes száz levelét, sem a Starcsevicsek dühöngéseit, 

pedig ezek adhatnának neki némi elöizt arról, a mi Irlandban fog történni [...]”.54 Vámbéryhoz 

hasonlóan Pulszky is negatívan értékelte a horvát-magyar kiegyezést, amely nézete szerint a 

destabilizáció folyamatát indította el: a horvát példából kiindulva keserű jóslatot fogalmazott 

meg, miszerint az íreknél sem szűnne meg a „lármás ellenzék, mely keresi a botrányt, mert a 

lakosságnak zöme mégis csak a teljes függetlenségért rajong [...]”.55  

Pesty Frigyes pedig attól tartott, hogy az ír példa fog visszahatni Magyarországra: „Talán 

bátorságot önt a horvátokba az az eljárás, melyet Gladstone Irland irányában követni kezd. De 

az egész világ tudja, hogy nem mind okos dolog volt, a mit Gladstone elkövetett.”56 Ugyancsak 

Pulszky fejtette ki egy Pesti Hírlapban megjelent publicisztikájában, hogy az asszimilációs 

politika, azon belül a tudatos nyelvpolitika sem oldaná meg a nemzetiségi kérdést 

Magyarországon, mert legfeljebb „magyarul átkoznának bennünket, csak úgy mint az írek 

Irlandban megtanultak ugyan angolul, de azért csak úgy gyűlölik az angolokat mint az előtt. 

Urak akarnak lenni azon földön, a hol laknak s ezt Gladstone meg is akarja most adni nekik, 

mert úgy Irlandban, mint Erdélyben, mint Újvidéken s az egész szerblakta Alföldön nem 

jogokról van szó, hanem politikai területről; nem szabadságról, hanem uralomról”.57  

Pulszky okfejtésében ezúttal is a szeparatista törekvések jelentették azt az analógiakeretet, 

ami összetartotta az íreket és a magyarországi nemzetiségeket. Az analógia természetéből 

adódóan a magyarok általában a britekkel azonosítva egy ellenkeretbe foglaltattak. Hogy 

horvát, vagy nemzetiségi kontextusban a magyarok az angolok szerepét játszották, az 

egyenesen következett abból, hogy a horvát lapokban – többnyire névtelen szerzők – 

erőszeretettel öltötték magukra az írek szerepét: „Az angolok 1800-ban azt mondták az íreknek, 

megvonják tőlük a függetlenséget és parlamentjüket, ugyanazon módon, ahogy a magyarok 

mondták, hogy megvonják tőlünk 1790-91-ben” 58 állt az Obzor cikkében, amely Isaac Butt 

pamfletjét és föderatív Home Rule programját üdvözölte. Az 1790-91-es évre hivatkozás horvát 

szempontból kétségtelenül egyfajta sorsközösség látszatát kelthette az írekkel, hiszen akkor a 

budai országgyűlésen sorsfordító vita zajlott a magyar nyelv bevezetéséről, hivatalossá tétele – 

 
54 Pulszky Ferenc: Angolország és Irland, Pesti Hírlap, VIII. évf. 112. szám, 1886. április 22., 1-2. 
55 Uo. 
56 Pesty Frigyes: Az államegység és a horvátok, Budapesti Hírlap, VI. évf. 107. szám, 1886. április 17., 2. 
57 Pulszky Ferenc: Szocializmus és nemzetiség, Pesti Hírlap, XIV. évf. 199. szám, 1892. július 19., 1. 
58 Obzor, 1871. október  9.; Hasonló hangot ütött meg a: Novi Pozor, 1868. január 17.; Zatocnik, 1870. május 24. 
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mint elnyomó gesztus – ellen tiltakoztak a horvátok. 1804-ben pedig a sabor döntött arról, hogy 

a latin maradjon a hivatalos nyelv Horvátországban. 59  

A nemzetiségi politikusok részéről a későbbiekben is találkozhatunk például ír-román 

analógiával. Alexandru Vaida-Voevod, a Román Nemzeti Párt képviselője 1906-ban a 

magyarosítás ellen intézte szavait, sorspárhuzamot vont az erőszakosan asszimilált írekkel és 

velsziekkel, majd némi fenyegető éllel kiemelte az említett népek példájából a románokra 

vonatkoztatható tanulságot: „És ime, ma, mikor ők elfelejtették nemzeti nyelvüket, feltámadt 

bennük a nemzeti öntudat [...] Az nem hal ki soha, [...] utat tör magának, mert a nemzeti ösztön 

erősebb még az életösztönnél is”.60 

A magyar analógiahasználat azonban úgy tűnik, kettős volt. 1897. július 2-án a 

cukorprémiumról 61  szóló vitában, Eötvös Károly a “nemzeti-kollaboráns”, és a “zsarnok-

szabadságharcos” szerepeket ütköztette egymással, amikor a kormány gazdasági javaslata ellen 

érvelt. Eötvös egyenlőségjelet tett Nagy-Britannia és Ausztria közé. A párhuzam alapját a két 

ország feltételezett elnyomó törekvései jelentették. Eötvös véleménye szerint Nagy-Britannia 

katonai és gazdasági téren is igyekezett alávetni Írországot. Hasonló módszert alkalmaz 

Ausztria Magyarországgal szemben, de a dualista keretek között ezt egyelőre nem tudta teljesen 

megvalósítani. 62  Az 1902-1904 közötti obstrukciós válság idején Vázsonyi Vilmos 

szenvedélyes beszédben támadta a szabadelvű kormányzatot, amit az angol-ír viszony 

kontextusába helyezve, az elnyomó britekkel azonosított. Majd az ellenzéki ellenállás 

folytatására, az ír példa követésére szólította fel társait: „Ez a példaadás az, a mely lehetetlenné 

teszi számunkra azt, hogy meghátráljunk. [...] Önök letiporhatnak minket, de fel fogunk 

támadni igazságainkkal együtt.”63 Az Ugron-párt képviselője, Molnár Jenő az ellenzéket az Act 

of Union hatálytalanításáért küzdő Daniel O’Connellel azonosította: „Azt hiszem az én és 

elvbarátaim helyzete teljesen ugyanaz” 64  mondta. Molnár hosszasan idézte O’Connell 

 
59 Sokcsevits Dénes: Horvátország a 7. századtól napjainkig, Budapest, Mundus Novus, 2011, 249-254. 
60 KN, 1906. I., 322. (1906. július 9.); (Ezeket az érveket használta később Stefan C. Pop, amikor a magyarokat 

ifj. William Pitt-tel, velük szemben a nemzetiségieket a kitartó írekkel azonosította. Állítása szerint a kormányzati 

erőszak nem lesz sikeres, ahogy Pitt megvesztegető politikája sem volt az a dublini parlamentben, mert a nemzeti 

érzést nem lehet elfojtani, és nem lehet megvásárolni sem, lásd: KN, 1910. XXXV., 162. (1917. március 17.). 

Hasonló analógiahasználatra példaként lásd: Uő. KN, 1906. XX., 137. (1908. június 16.) 
61 A cukorprémium lényegében a hazai cukorgyártás ösztönzését célzó kiviteli jutalom volt. Ez érvényes volt az 

Ausztriába vitt magyar cukorra is, de Magyarországon évente 160 ezer mm/q-val több osztrák cukrot éltek fel, ez 

pedig az ausztriai nagyobb termelési kapacitásnak volt köszönhető. Ebből eredt a vita. Erről bővebben lásd: 

Borbély Ákos – Monory Zénó – Tömördi Máté (szerk.): Volt egyszer egy cukoripar: A cukorgyártás két évszázada 

Magyarországon, Budapest, Akadémiai, 2013, 159-160. 
62 KN, 1896. VII., 293-294. (1897. július 2.); lásd még: Kolozsváry Kiss István: KN, 1896. VII., 322-323. (1897. 

július 3.); Madarász Imre: KN, 1896. VII., 325. (1897. július 3.); Hentaller Lajos: KN, 1896. VIII., 25-26. (1897. 

július 6.); Gulner Gyula: KN, 1896. VIII., 227. (1897. július 15.).  
63 KN, 1901. XVI., 207-208. (1903. május 28.) 
64 KN, 1901. XXI., 133. (1903. december 30.) 
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unióellenes beszédét, és hangsúlyozta, hogy a kiegyezés rendszere éppen olyan elnyomó 

struktúra, mint amely az Act of Union óta Nagy-Britannia és Írország között fennáll. Mindezek 

alapján összegezhetjük – a bővebb kifejtést igénylő – magyar analógiahasználat lényegét. 

Valóban kettős volt.  

A horvát-magyar közjogi viták kontextusában a magyar megszólalók igyekeztek eltolni 

maguktól az ír párhuzamot, viszont az obstrukciós válság idején vállalták a közösséget a 

nemzeti jogaikért küzdő írekkel. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Tanulmányunkban az ír-magyar analógiának az 1874-1914 közötti Home Rule vitákban 

betöltött szerepét, pártretorikai hátterét vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az Isaac Butt vezette 

párt és az 1880-as évek Parnellitái által használt analógiakeretnek sem volt része a strukturális 

aspektus, vagyis a kiegyezés rendszerének mint adaptálható forgatókönyvnek a gondolata. 

Ugyanis a butti koncepció föderatív átalakításként, a parnellita pedig a grattani ideál 

újjraálmodásaként értelmezte a Home Rule-t. Az ír analógiakeretben egyetlen aspektusban 

feltételeztek azonosságot Magyarországgal, ez pedig a szabadságharcosságot jelentette. A 

hasonlóság alapján pedig arra a következtetésre jutottak, hogy az 1867-ben előrébb lépett 

Magyarország számukra követhető példa lehet. Íly módon a magyarok és a kiegyezés a 

kompromisszumkészség és a stabilitás szimbólumaiként aktiválódtak.  

A strukturális aspektussal 1886-ban Gladstone bővítette az analógiakeretet. A gladstoniánus 

liberálisok célja a birodalmi logika kínálta válaszok helyett az írkérdés mihamarabbi, 

strukturális megoldása volt. Ennek megfelelően ténylegesen másolható modellnek tartották a 

dualizmust, ugyanakkor – az írektől kölcsönözve – az analógia szimbolikus jelentését is 

rendszeresítették. Az unionisták a birodalmi logika mellett kitartva elzárkóztak a strukturális 

reformoktól, érvrendszerüket a szeparációs szorongás határozta meg. A gladstoniánusok 

analógiáját a visszájára fordítva igyekeztek indokolni a Home Rule feleslegességét. 

Retorikájukban a magyarokhoz, a kiegyezéshez és az Osztrák-Magyar Monarchiához negatív 

konnotációkat tapasztottak: a destabilizáció és a szeparatista tendenciák együttes példáiként 

emlegették őket. Tanulmányunkban rövid kitekintést tettünk a magyarországi kettős 

analógiahasználatra, amely a horvát-magyar kiegyezés, illetve az obstrukciós viták 

kontextusában más-más módon szerepelt a magyar megszólalóknál. Előbbi esetében a 

magyarok eltolták maguktól a lázadóként azonosított íreket, s a horvátokkal azonosították őket. 

Az obstrukciós válság időszakában viszont önként vállalták az írekkel való közösséget egy 

közös analógiakeretben. 
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További kutatásaink célja lesz feltárni a magyarországi analógiahasználat hátterét és módjait, 

illetőleg Vámbéry Ármin érveinek hatását a brit unionista retorikára. Továbbá annak vizsgálata, 

hogy milyen mértékben befolyásolták Arthur James Balfourt az 1920-as békediktátum 

előkészítésekor, az írkérdés kapcsán az Osztrák-Magyar Monarchiáról kialakított negatív 

benyomásai.  
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PAP ISTVÁN 

CAMILLO CASTIGLIONI ÉLETE 1920-IG ÉS A MAGYAR-

OLASZ BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

A KEZDETEK 

Camillo Castiglioni 1879. október 22-én született Triestben, zsidó családban Kemil néven, 

aminek jelentése: Isten megsegít. Két testvére volt, Arturo, aki orvos, illetve orvostörténész lett 

és Augusto, akiből bankár.  Édesapjuk, Vittorio Castiglioni1 a trieszti zsidó közösség rabbija 

volt, édesanyjuk Enrichetta Bolaffio. Már fiatalon érdekelték a számok, tizenkét évesen 

nemcsak olaszul és németül, hanem szlovénül és franciául is folyékonyan beszélt, aminek 

későbbiekben élvezte az előnyeit. A család lakása a Via Nuova 26. szám alatt volt a harmadik 

emeleten, csupán egy kőhajításnyira a trieszti tőzsdétől és a Banca Commerciale 2  trieszti 

épületétől. A kamasz Castiglioni érdeklődése egyre inkább az üzlet irányába fordult. Camillo 

Castiglioni neve 19 évesen először jelent meg a Guida di Trieste e della Venezia Giulia 

újságban, mint kereskedelmi és pénzügyi alkusz. Amikor lehetőséget kapott arra, hogy 

képviselje a bécsi székhelyű Osztrák-Amerikai Gumiművek Részvénytársaságot 3 

Konstantinápolyban, készen állt erre. A cég többek között cipők, rugalmas szövetek, kötszerek, 

övek, nadrágtartók, harisnyakötők és különféle gumiáruk gyártásával foglalkozott. 1900 

tavaszán a Párizsban megnyílt világkiállításon képviselte a céget.4 

 

AZ ELINDULÁS IDŐSZAKA 

Camillo Castiglioni irányítása alatt felvirágzott az Osztrák-Amerikai Gumiművek Rt., ezzel 

együtt az oszmán kapcsolatok is. 1905-ben zsidó szertartás szerint feleségül vette Alaide Vitalit. 

Ebben az időszakban tüntette ki II. Abdul-Hamid oszmán szultán 5  magas rangú állami 

kitüntetéssel. Castiglioni kiváló kapcsolatrendszert épített ki. 1905-ben Bécsben átvette a cég 

export részlegének irányítását. Lakása ekkor Bécs hetedik kerületében, a Lindengasse 7. szám 

 
1 Vittorio Castiglioni (1840–1911) rabbi, tanár https://www.geni.com/people/Vittorio-

Castiglioni/6000000027066448539 (Letöltés: 2021. május 05.) 
2  Banca Commerciale Italiana 1894-ben Milánóban alapított bank https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-

siamo/storia/banca-commerciale-italiana (Letöltés: 2021. május 05.) 
3  Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke AG.  1896-ban Ausztriában alapított gumigyár, amely ma a 

Semperit nevet viseli. https://www.brandslex.de/markenlexikon/cover/s/markenlexikon-semperit (Letöltés: 2021. 

április 08.) 
4 vö: Reinhard Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, Wien, Paul Zsolnay Verlag, 

2020, 31– 36.  
5  II. Abdul Hamid oszmán uralkodó (1842–1918, szultán: 1876–1909) https://www.arcanum.hu/en/online-

kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/sz-183B4/torok-birodalom-19FAF/ (Letöltés: 2021. március 

23.) 
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alatt volt. 1905. május 1-én született meg gyermeke, akinek Camillo idősebb testvére után az 

Arturo nevet adták. 1906 végén az ekkor huszonhét éves Castiglioni családjával együtt egy 

kényelmesebb lakásba költözött Bécsben, a Mariahilfer Strasse 109. szám alá. 1907 kora nyarán 

az Osztrák-Amerikai Gumiművek Rt. részvényesei Camillo Castiglionit nevezték ki a 780 főt 

foglalkoztató vállalat igazgatójává.  

Castiglioni Alexander Cassinone-val 6  – a karlsruhei Gebrüder Körting AG 7  bécsi 

kirendeltségének vezetőjével, akivel még Konstantinápolyban ismerkedett meg –, csatlakoztak 

az 1901-ben Viktor Silberer8 és Franz Hinterstoisser9 által alapított Osztrák Repülőklubhoz.10 

Itt találkozott Castiglioni a katonaság képviselőivel és a császári család tagjaival, mindenekelőtt 

Salvator Leopold főherceggel,11 aki lelkesen rajongott a repülésért. 

1909. április 23-án a Wiener Bankverein12 tevékeny részvételével megalapították a Motor-

Luftfahrzeug Gesellschaft m.b.H-t13 (továbbiakban: MLG) repülőgépek gyártására. A cégben 

részvényes volt az Osztrák-Amerikai Gumiművek Rt., az Angol-Osztrák Bank, a Budapest 

Ganz és Társa Danubius Villamossági- Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. és Weiss Manfréd 

nagyiparos. A cég vezetésével Castiglionit bízták meg. 

Az osztrák-magyar hadsereg parancsnokságának megbízásával Camillo Castiglioni Párizsba 

utazott. Célja az volt, hogy onnan megszerezze az eddigi legfejlettebb hőlégballon- technológiát 

(Julliot-Lebaudy System14). Visszatérése után azonnal lehetőséget kapott az osztrák ballon 

megépítésére. A tartószerkezetet tartalmazó gumiborítást az Österreichische-Amerikanische 

Gummiwerke AG építette, a motort a bécsújhelyi székhelyű Austro-Daimler15 cég biztosította. 

 
6 Alexander Cassinone (1866–1931) osztrák gépészmérnök https://www.biographien.ac.at/oebl_1/137.pdf 

(Letöltés: 2021. március 23.) 
7 Gebrüder Körting AG https://www.koerting.de/en/history.html (Letöltés: 2021. május 05.) 
8 Viktor Silberer (1846–1924) osztrák újságíró, repülőúttörő és politikus https://www.deutsche-

biographie.de/sfz121907.html (Letöltés: 2021. március 23.) 
9 Franz Hinterstoisser (1863–1933) osztrák katonatiszt https://www.biographien.ac.at/oebl_2/325.pdf (Letöltés: 

2021. március 23.) 
10  Österreichischer Aero-Club https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/%C3%96sterreichischer_Aero-Club 

(Letöltés: 2021. május 05.)  
11 Habsburg-Toscanai Lipót Szalvátor főherceg (1863–1931) a Császári és Királyi hadsereg vezérezredese, a 

tüzérségi fegyvernem főfelügyelője http://www.austro-hungarian-army.co.uk/go.htm (Letöltés: 2021. március 

23.) 
12Wiener Bankverein: Carsten Burhop: Die Kreditbanken in der Gründerzeit, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004. 
13 Motor-Luftfahrzeug Gesellschaft (Motor-Repülőgép Társaság) Compass 1911, Band III, Teil 1, Finanzielles 

Jahrbuch, Österreich, Österreich-Ungarn Seite 18  
14  Julliot-Lebaudy: Gazdasági Mérnök, XXXIII. évf., 42. szám, 1909. október 17. 3. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/GazdasagiMernok_33_1909/?pg=332&layout=s (Letöltés: 2021. március 23.) 

mérnök volt, aki olyan léghajót szerkesztett, amelynek a ballonját rúdszerkezet feszítette és erre függesztették fel 

a csónakot motorral.  
15 Austro-Daimler: osztrák autógyár https://www.austrodaimler.com/en/austro-daimler/(Letöltés: 2021. március 

23.) 
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Castiglioni munkáját segítette a repülés úttörője, Ignaz Etrich,16 akinek helyet biztosítottak arra, 

hogy kifejleszthesse a híres Taube17 (azaz galamb) nevű repülőgépet, amely a maga korában 

világelsőnek számított. 1909. december 19-én az Allgemeine Automobil újság a következő 

cikket hozta:  

 

December 11-én a kereskedelmi miniszter számos kiváló iparost és kereskedőt nevezett 

ki kereskedelmi tanácsosnak. Camillo Castiglioni igazgató több mint két évig vezette az 

Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke-t, és kiváló sikereket tudott elérni ezen 

viszonylag rövid idő alatt. Valószínűleg az egyik legfiatalabb igazgató az autóiparban, 

ugyanakkor az egyik legaktívabb és leghatékonyabb is. A közelmúltban a Motor-

Luftfahrzeug Gesellschaft m.b.H igazgatója is lett, és ő szerezte meg a vállalat Parseval 

és Lebaudy szabadalmait.18 

 

1911. január 8-án Camillo Castiglioni édesapja, Vittorio hetvenegy éves korában meghalt 

Rómában. Egy évvel később Castiglioni kortársaihoz hasonlóan áttért az evangélikus hitre, 

elhagyta zsidó vallási gyökereit. A felesége ezt a lépését nem tudta elfogadni és még 

ugyanebben az évben elváltak. Ekkor debütált a bécsi Hofburgtheaterben Iphigenie 

Buchmann19 George Bernard Shaw Caesar és Cleopatra című vígjátékának női főszerepében, 

aki később a felesége lett. Tizenkét évvel Trieszt elhagyása után, és tíz évvel az követően, hogy 

Konstantinápolyból Bécsbe költözött, Camillo Castiglioni exkluzív privát címe a bécsi 

Ringstrassén (Stubenring 20.) azt bizonyította, hogy Bécsben feljutott a csúcsra. A repülőklub 

és az Automobile Club tagjaként rendszeresen kapcsolatot ápolt főhercegekkel és k.u.k. 

tábornokokkal. 

Camillo Castiglioni 1910-ben megkapta az első repülőgép megrendeléseket, amit további 

megrendelések követtek. 1912. szeptember 6-án kizárólagos szerződést kötött Ludwig 

Lohnerrel,20 amely szerint a Lohner-művek felépítik az MLG-től megrendelt összes repülőgép-

sorozatot. Ezzel a nagyvonalú szerződéssel Castiglioni hozzáférést kapott a tervezőirodához.21 

 

 
16Igo Etrich (1879–1967) osztrák repülőúttörő és tervező https://www.gracesguide.co.uk/Igo_Etrich 

 (Letöltés: 2021. március 23.) 
17 Etrich Taube egy korabeli repülőgéptípus: Szentnémedy Ferenc: A repülés, Budapest, 1933. 

 https://mek.oszk.hu/01300/01343/01343.htm (Letöltés: 2021. március 23.) 
18 Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 52. 
19 Iphigenie Buchmann (1895–1963) osztrák származású színésznő 

 https://www.findagrave.com/memorial/10713433/iphigenie-castiglioni (Letöltés: 2021. március 23.) 
20 https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lohner (Letöltés: 2021. március 23.) 
21 vö: Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 36–59. 



 

46 

 

A HÁBORÚS NYERTES  

Egy MLG kirendeltség 1912-es berlini megnyitásával Camillo Castiglioni a terjeszkedés új 

szakaszába lépett. Camillo Castiglioni 1912. november 6-án, Budapesten alapított egy másik 

légiközlekedési vállalatot Ludwig Lohnerrel, a Ganz & Co. céggel és Weiss Manfréddal együtt, 

Magyar Repülőgyár Részvénytársaság 22  (Ungarische Flugzeugwerke AG.) néven, röviden: 

Ufag. A külföldi megrendelések mellett a hadsereg megrendelései biztosították a Castiglioni 

által vezetett vállalatok bevételeit. Például az Austro-Daimler 1913 elején elérte 

foglalkoztatottak száma tekintetében a történelmi csúcsot, ezerháromszáz alkalmazottal. 

Az autókon, repülőgépeken és autómotorokon kívül egyre több katonai célokra használható 

járművet gyártottak, így teherautókat és fegyverkocsikat. Camillo Castiglioninak az osztrák 

Daimlerrel, az MLG-vel, Lohnerrel, valamint az Igo Etrich-hel és az acélgyártóval, Karl von 

Skodával23 folytatott együttműködésének köszönhetően, szinte az összes háborús szempontból 

fontos termelési szektorban volt érdekeltsége, befolyása. 

Castiglioni élvezte a császár, Ferenc József megbecsülését is. Amikor Emil Uzelac,24 a 

légierő parancsnoka az MLG repülőgépek megrendeléseit ideiglenes befagyasztotta, mivel az 

MLG-t túlzottan magas nyereséggel dolgozó cégnek tartotta, Castiglioni azonnal válaszolt 

azzal, hogy megalapította a Deutsche Aero-Gesellschaftot (DAG) az MLG mintájára, és 

demonstratív módon kiterjesztette nemzetközi tevékenységét. 1913. június 6-án Ferenc József 

császár egy, az asperni repülőtéren 25  tartózkodó újságírónak azt mondta, hogy beszélt 

Castiglioni vezérigazgatóval és remélte, hogy a jövőben sok megrendelés fog érkezni az MLG-

hez. Erre a hírre másnap azonnal visszaálltak a kapcsolatok a hadsereg beszerzési irodáival. 

Amikor 1908-ban a württembergi Ernst Heinkel26 gépészmérnök, aki később főkonstruktőre 

lett Castiglioni egyik cégének, tanúja volt egy zeppelin-balesetnek szülővárosa, Stuttgart 

közelében, megértette, hogy ennek a technológiának nincs jövője.  

1914. június elején Castiglioni Berlinben tartózkodott. Két nappal később Ernst Heinkel 

kapott egy levelet, ami – ahogy Heinkel később a Stürmisches Leben (Viharos élet) című 

emlékirataiban elmesélte – szokatlan volt, főleg, hogy még soha nem látott ilyen finom 

 
22  Magyar Repülőgépgyár Részvénytársaság (UFAG) 1912-ben alapított magyar repülőgépgyár 

http://monarchiahadiipar.hupont.hu/18/repulogep-gyarak (Letöltés: 2021. március 23.)  
23  Karl Freiherr von Skoda (1878–1929) a Pilsen-i Skoda-Művek vezérigazgatója. https://www.deutsche-

biographie.de/sfz122360.html (Letöltés: 2021. március 23.) 
24 Milan Emil Uzelac (1867–1954) horvát származású osztrák-magyar katonatiszt http://www.austro-hungarian-

army.co.uk/biog/UZELAC.HTM#Emil (Letöltés: 2021. március 23.) 
25  https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria_rep%C3%BCl%C5%91tereinek_list%C3%A1ja (Letöltés: 2021. 

március 23.) 
26  Ernst Heinkel (1888–1958) német repülőgéptervező https://www.britannica.com/biography/Ernst-Heinrich-

Heinkel (Letöltés: 2021. március 23.) 
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levélpapírt. A borítékon és a levélpapíron a feladó neve helyett ez állt: C.C.  A levélben azt írta 

az ismeretlen feladó, hogy szívesen látná őt június 5-én délután, Berlinben a Hotel Adlon 401-

es lakosztályában. Heinkel a tervezett időben odautazott. A helyszínen a portás tisztázta 

Castiglioni kilétét, miszerint ő egy osztrák üzletember, milliomos, akinek a tulajdonában ipari 

üzemek és repülőgépgyárak vannak.  

A következő idézet Heinkel beszélgetéséből és emlékirataiból, amelyek közvetlenül az első 

találkozása után íródtak, jól mutatja, milyen szerepet játszott Camillo Castiglioni színészi 

ösztöne további felemelkedésében.  

 

A 401. lakásban egy fekete, fehér kesztyűs szolga várt rám. Megkért, hogy foglaljak 

helyet egy szalonban. Aztán eltűnt, majd visszajött és ajtót nyitott egy szobába, 

amelyben többek között egy nagy íróasztal is volt. Mögötte egy meglehetősen alacsony 

férfi, széles vállal, ápolt eleganciával, nyakkendőjén fekete gyönggyel. A szokatlan 

dolog a feje és az arca volt. Ez az arc, amely nem volt szép, nem volt vonzó, de mégsem 

lehetett levenni róla a szemet. A fekete haját a fejéhez fésülték. A szemek élesen és 

áthatóan néztek rám. Camillo Castiglioni állt velem szemben, és ezt mondta: örülök, 

hogy eljött. Folyékonyan beszélt németül, enyhe déli akcentussal. De határozott varázsa 

volt a hangjának.27 

 

Heinkel, aki kilenc évvel volt fiatalabb Castiglioninál tovább mesélte, hogy abban a 

pillanatban „valamilyen varázs fogta el”, és hogy „csak akkor ébredt fel”, amikor meghallotta 

a folytatást:  

 

Mr. Heinkel, szeretném felvenni. Milyen feltételeket szab meg? Amikor a megszólított 

személy nem válaszolt, Castiglioni folytatta: Mr. Heinkel. Nem akarok hosszú 

monológot tartani. Két repülőgépgyárat alapítottam Ausztriában és Magyarországon. 

De hiányzik a konstruktőr-igazgató. Pontosan tájékozódtam Önről. Ön az az ember, 

akire szükségem van. Évi 100 000 koronával felveszem.28 

 

 

 

 

 
27 Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 65-66.  
28 Uo. 66. 
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Heinkel tovább mesélt:  

 

Castiglioni meglepetten nézett rám, amikor nem hallotta meg azonnal az „igent”. A 

meglepetése még nagyobb volt, amikor kissé levegő után kapkodva mondtam: Nem 

hagyhatom el a Brandenburgi Repülőgyárat (Brandenburgische Flugzeugwerke) 

anélkül, hogy ez az üzem összeomlana. A cég esetében minden attól a repülőgéptől függ, 

amelyen most dolgozom. Castiglioni némán nézett rám néhány másodpercig. Aztán 

rágyújtott egy cigarettára, és sejtelmesen azt mondta: Mr. Heinkel, sajnálom. De nyolc 

napon belül ismét hall felőlem. 29 

 

Heinkel egy héttel később értette csak meg Castiglioni akkor még értelmetlennek tűnő 

szavait, amikor Gottfried Krügel, a Brandenburgische Flugzeugwerke igazgatója és többségi 

részvényese megkérte, hogy fáradjon be az irodájába, mert szeretne valamit mondani neki. A 

következő hangzott el: „Heinkel úr, tájékoztatnom kell, hogy tegnap eladtam a 

Brandenburgische Flugzeugwerke részvényeimet egy bécsi illetőségű úrnak, Camillo 

Castiglioninak.” 30  Másnap Heinkel ismét meghívót kapott Camillo Castiglionitól a Hotel 

Adlonba, amelyet azonnal elfogadott. Ott a következő hangzott el Castiglionitól: „Mivel magát 

nem tudtam felvenni, az egész gyárat meg kellett vennem. Ez sok aranymárkámba került. 

Remélem, hogy megérte.”31  

Az élet igazolta, hogy Castiglioni jó vásárt csinált. A mérnök bevált. Csaknem két héttel 

azelőtt, hogy Berlinbe utazott Heinkel felvételére, Castiglio Camillo átvette a Bécs-Stadlauban 

működő osztrák Albatros 32  gyár vezetését. Ernst Heinkel beszámolójával ellentétben 

Castiglioni épp annyi saját pénzt használt fel a vállalatok felvásárlásakor, amennyire az üzleti 

menedzsment és ellenőrzés biztosításához szükséges volt. Castiglioni kreatív elképzelései, 

vállalkozói előrelátása összekapcsolódott a császári család és a katonai vezetés szándékaival, 

és nem utolsósorban olyan döntésekkel, amelyek újra és újra helytállónak bizonyultak. Ennek 

eredményeként az első világháború előestéjén Camillo Castiglioni kulcspozícióban volt fél 

tucat, a háború szempontjából fontos vállalat ügyvezető igazgatójaként és partnereként. 

A háború első hónapjaiban Camillo Castiglioni portfóliója tovább bővült. Kezdetben a jármű 

és a repülés úttörője, Ludwig Lohner lett a partnere. 1915. január 1-jén Lohner átvette az 

 
29 Uo. 66. 
30 Uo. 67. 
31 Uo. 67. 
32 Albatros repülőgépgyár: https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/der-beginn-des-flugzeugbaus-osterreich 

(Letöltés: 2021. március 23.) 
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Austro-Daimler részvényeit az MLG-ben, míg a fennmaradó alapító tagok (Wiener Bankverein, 

Anglo-Österreichische Bank, Ganz & Co. és Weiss Manfréd) részvényei Camillo 

Castiglionihoz kerültek. Hat héttel később, Weiss Manfréd és a Ganz & co távozása után 

Castiglioni fele-fele arányban részesedett Lohnerrel a gyárban. Castiglioni 1915. június 7-én – 

egy hónappal az RMS Lusitania brit személyszállító hajó elleni német torpedótámadás után – 

megszerezte a hamburgi Hansa Repülőgépgyárat, annak érdekében, hogy egyesítse a 

Brandenburgische Flugzeugwerke-vel. 

A háború végére, 1918-ban már a légierő összes repülőgépének több mint hetven százaléka 

és az összes osztrák haditengerészeti repülőgép kilencvenöt százaléka Heinkel 

tervezőirodájából származott. Amint Heinkel megérkezett Bécsbe vagy Budapestre, Castiglioni 

egy Daimlert küldött elé sofőrrel együtt. Heinkelnek fenntartottak egy szobát a Grand Hotelben, 

a Bristolban vagy az Imperialban, és színházjegyek is mindig rendelkezésére álltak. 

A Cézár és Kleopátrában a női címszerepében szereplő Iphigenie Buchmann vonzotta 

Castiglionit. Az egyik előadáson ezt mondta Heinkelnek: „Figyeld ezt a lányt, nézd meg, milyen 

szép”. Castiglioninak meg kellett küzdenie Iphigenie Buchmannért, ugyanis a szülők kezdetben 

nem nézték jó szemmel a közeledését. Végül 1916 őszén, az akkor 37 éves Camillo Castiglioni 

és a 21 éves Iphigenie Buchmann Bécsben házasságot kötött. 

Ez idő tájt Castiglioni érdeklődése egy másik, Ausztria-Magyarországon kívül található 

társaságra összpontosult: az 1913 októberében alapított Rapp Motorenwerke GmbH-ra.33 A 

legtöbb korábbi felvásárlással ellentétben 1915-ben Castiglioni kezdetben ügyfélként kereste 

fel a müncheni céget. Kiváló kapcsolatai a beszerzési irodákkal, a repülőgép-hajtóművek iránti 

óriási igény és az osztrák-magyarországi erőfölény lehetővé tette, hogy a Monarchia területén 

kizárólagos képviselője lett a Rapp-Motorennek az MLG-vel. A behozatali tilalom megelőzése 

érdekében Castiglioni és Max Wiedmann, a Rapp Motoren igazgatója megállapodnak abban, 

hogy licensz alapján építenek Münchenben Austro-Daimler motorokat.  

Castiglioni eközben folytatta terjeszkedését, 1917 márciusában részesedést szerzett egy 

müncheni fegyvergyárban, a Bayerische Flugzeugwerke-ben (BFW) 34  a Bécsi Albatros 

Werken keresztül. 1917 májusában az Albatros műveket átnevezték és átalakították, így Phönix 

Flugzeugwerke AG lett. Castiglioni mellett részvényes lett Lobkowitz August herceg ezredes35 

 
33 Rapp Motorgyár 1913-ban alapított müncheni gyár.  

https://bmw-grouparchives.com/research/detail/index.xhtml?id=3867408 (Letöltés: 2021. március 23.) 
34 https://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt (Letöltés: 2021. március 23.) 
35  Ferdinand von Lobkowitz (1850–1926) cseh-osztrák politikus,A Pallas Nagy Lexikona 11. kötet, 

https://adt.arcanum.com/hu/view/PallasLexikon_11/?query=lobkowitz%20herceg&pg=605&layout=s, (Letöltés: 

2021. március 23.) 
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és Leopold Salvator főherceg, az osztrák-magyar hadsereg vezetésének és a császári család 

kiemelkedő képviselői. 

1917-ben az Allgemeine Depositenbank ügyvezető igazgatójaként, Castiglioni vette át a 

bank irányítását és megszerezte a részvények többségét is. Igazgató-helyettesek a budapesti 

német bankár, Paul Goldstein és Castiglioni bizalmasa, az Ufag megalapításától barátja, 

Neumann Gábor lettek.  

A háború kimenetelének, valamint a gazdaságra és a pénzügyi rendszerre gyakorolt 

hatásainak reális értékelése ellenére Castiglioni 1917 őszén mindenekelőtt a polgári repülés 

jövőjében hitt, elsősorban a monarchia területén. A Neue Freie Presse 1917. szeptember 18-án 

a következőt írta:  

 

A Camillo Castiglioni főigazgató által vezetett konzorcium megszerezte a korábban a 

császári családhoz tartozó földterületet, Budapest déli határában, a Duna és Albertfalva 

község között, mintegy 700 000 négyzetmétert. A konzorcium ezen a helyen több nagy 

ipari üzemet szándékozik létrehozni, amelyen a Magyar Repülőgép Társaság működne, 

mindenekelőtt pedig felépülne egy repülőtér, amely Budapest közvetlen közelében légi 

utat nyitna meg.36 

 

Időközben azonban Castiglioni elkezdett megválni légitársaságaitól és azok részvényeitől. 

November elején Brandenburgba utazott, hogy lezárja az MLG-n kívül utolsó fennmaradó 

légitársaságának eladását. Heinkel erről később így írt: „Mint később kiderült, ismét ragyogóan 

tájékozódott. Németországnak és Ausztriának megtiltják a repülőgépek gyártását.”37 

Míg a fiatal európai államokat soha nem látott gazdasági, pénzügyi és társadalmi problémák 

várták, addig 1918 végén Castiglioni aggodalommal figyelte, hogy a háborút követő, a győztes 

hatalmak által diktált békeszerződés miatt tönkremehetnek tervei.38 

 

AZ „INFLÁCIÓKIRÁLY” 

1918 júliusában, Castiglioni négy hónappal a háború vége előtt, az Albert Salomon Anselm 

Freiherrn von Rotschild, osztrák bankár által 1879 és 1884 között Bécsben épített palotába 

költözött a Prinz Eugen Straße39 20–22-be. 1918 nyarán a nyolcvanhárom éves tulajdonos 

 
36 Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 85. 
37 Uo. 88. 
38 vö: Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 60–89.  
39 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Prinz-Eugen-Stra%C3%9Fe (Letöltés: 2021. március 23.) 
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meglepő módon eladta palotáját Castiglioninak, benne az összes műkinccsel, köztük Tiepolo40 

festményekkel. A bevételt egyenlően osztotta fel az örökösök között, így vonult vissza, majd 

egy évvel később békésen meghalt. A vételár 1,5 millió korona volt. 

1919 szeptemberében Triesztbe utazott, hogy olasz állampolgárságot kérjen születési 

dokumentumainak bemutatásával. Amikor 1919 októberében visszatért Bécsbe, olasz volt, és a 

„győztes hatalom” polgáraként szinte korlátlan vállalkozói szabadsággal rendelkezett. A 

háború utolsó éveiben meghozott összes döntése és új kapcsolatai katalizátorként hatottak, így 

fűződhet nevéhez a modernkori gazdaságtörténet egyik legragyogóbb karrierje, nem véletlenül 

kapta a jelzőt, az „inflációkirály”. Noha Castiglioni háború utánra vonatkozó terveit az európai 

polgári repüléssel kapcsolatban a békeszerződés hosszú távon meghiúsította, ami miatt megvált 

ettől a portfóliótól és mindenekelőtt az energia-, nyersanyag- és a pénzügyi szektorban talált 

korlátlan lehetőséget a terjeszkedésre. Ennek azonban előfeltétele volt a kimeríthetetlen 

hitelképesség. Castiglioninak ez nemcsak az Allgemeine Depositenbank elnökeként, hanem 

1918 óta a Giuseppe Toeplitz41 milánói bankárral és az általa vezetett Banca Commerciale 

Italiana-val42 fenntartott jó kapcsolatai révén is fennálltak. Közvetlenül a háború befejezése 

után Giuseppe Toeplitz és Castiglioni először Triesztben találkoztak a volt Habsburg 

haditengerészeti és kereskedelmi központban. Mindketten hamar rájöttek, hogy egymás 

számára hasznosak lehetnek a háború utáni kiterjedt projektjeikben: Castiglioni széles 

kapcsolataival Toeplitz és a Banca Commerciale, mint az infláció szempontjából stabil 

pénzügyileg kimeríthetetlen forrás állt rendelkezésére. 1919-ben Castiglioni megtette az első 

lépést abba az irányba, hogy a Fiat gyár, a Puch és az Austro-Daimler osztrák autóipari óriássá 

alakulhasson. 

Miközben az utolsó vontató járművek 1920 elején elhagyták a bécsújhelyi gyárat, hogy ezt 

követően áttérjenek a polgári autók fejlesztésére, a müncheni székhelyű BMW repülőgép-

motorgyártó cég története során már a második súlyos válságát élte meg. Castiglioni 

partnerként lépett fel. 1918. augusztus 13-án a Bayerische-Motor Werke GmbH (Kft) neve 

BMW AG (Rt.) lett. Az alaptőke tizenkétmillió birodalmi márkára történő emelésével 

megpecsételődött a BMW későbbi vezérigazgatójának, Max Wiedmannak a sorsa. Az új 

 
40 Giovanni Domenico Tiepolo (1727–1804) velencei barokk festő, Ember Ildikó: Tiepolo, Budapest, Corvina, 

1972. 
41 Giuseppe Teoplitz (1866–1938) lengyel-zsidó származású olasz bankár 

 http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/protagonisti/scheda-

protagonista?p_p_id=56_INSTANCE_6uZ0&articleId=35909&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=1

8701&viewMode=normal (Letöltés: 2021. március 23.) 
42  Banca Commerciale Italiana 1894-ben Milanóban alapított bank https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-

siamo/storia/banca-commerciale-italiana 

 (Letöltés: 2021. március 23.) 
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tulajdonosok 1/3 részen Fritz Neumeyer, 43  a Zündapp alapítója, 1/3 részen Castiglioni, a 

Depositenbank elnöke, a fennmaradó 1/3 részen a Nationalbank,44 a Bayerische Vereinsbank,45 

a Bayerische Handelsbank46 és a Bayerische Hypotheken- und Wechselbank47 osztozott. Franz 

Josef Popp volt az egyetlen igazgatósági tag, aki maradhatott posztján, mert őt Castiglioni 

ajánlotta. Az új felügyelőbizottsági tagok a következők voltak: Hans Christian Dietrich 48 

(Bayerische Vereinsbank igazgatója, az elnök), Fritz Neumayer, Josef Böhm 49  (Deutsche 

Bank), Paul Goldstein (Allgemeine Depositenbank elnöke), Hjalmar Schacht50 (Nationalbank 

igazgatója) és Castiglioni.  

Az 1918–19-es évek végére Castiglioni átvette az összes BMW részvényt, és így azok 

egyedüli részvényese lett. 1919. február 1-jén a BMW újból megkezdte működését mintegy 

háromszázötven fővel és addig egyetlen ügyfelük, a hadsereg nélkül. Eleinte Castiglioni egy 

légitársaságban való részvétellel próbálta megtalálni az utat a polgári repülés felé, de később 

ismét feladta ezt a tervet.  

Komoly pénzügyi okok szóltak akkoriban amellett, hogy érdekeltségeit olasz tőkében 

helyezze el. A háború befejezése után a déli szomszédos ország valutája stabilabbnak bizonyult 

az osztrák koronához és a német márkához képest.  

A Banca Italiana di Credito Commerciale-nak fióktelepei voltak Triesztben, Bécsben és 

Prágában. Ennek elnöke Cesare Goldmann, 51  szoros kapcsolatban állt a Fasci Italiani di 

Combattimento-val.52 A Depositenbank egy pillanat alatt lett az Itabank egyik legnagyobb 

hitelfelvevője. Alig öt nappal az Itabank megalapítása után Castiglioni „kölcsönös 

megállapodási jegyzőkönyvet” írt alá a Banca Commerciale nevében Goldfinger Oszkárral és 

Grosz Bélával, a budapesti Magyar Fakereskedők Hitelintézete Rt. (Fabank) képviselőivel és 

 
43 Fritz Ludwig Neumeyer (1875–1935) német nagyvállakozó 

 http://www.werkbahn.de/eisenbahn/lokbau/neumeyer.htm (Letöltés: 2021. március 23.) 
44 Osztrák Nemzeti Bank 1816-ban alapított bank http://www.kislexikon.hu/osztrak-magyar_bank.html 

(Letöltés: 2021. március 23.) 
45 Bayerische Vereinsbank 1896-ben alapított bajor bank https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Vereinsbank 

(Letöltés: 2021. március 23.) 
46 Deutsche Pfandbriefbank 1869-ben alapított müncheni bank 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Pfandbriefbank (Letöltés: 2021. március 23.) 
47 Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank 1835-ben alapított bajor bank 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Hypotheken-_und_Wechsel-Bank (Letöltés: 2021. március 23.) 
48  Hans-Christian Dietrich (1869–1950) osztrák bankmenedzser és főiskolai tanár https://daten.digitale-

sammlungen.de/0001/bsb00016319/images/index.html?id=00016319&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seit

e=711 (Letöltés: 2021. március 23.) 
49 Josef Böhm (1865–1929) osztrák bankár és politikus https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-

1933/0000/adr/adrag/kap1_2/para2_204.html (Letöltés: 2021. március 23.) 
50  Horace Greeley Hjalmar Schacht dr. (1877–1970) német politikus és bankár https://www.deutsche-

biographie.de/pnd118606026.html(Letöltés: 2021. március 23.) 
51 Cesare Goldmann (1858–1937) olasz befektető és politikus, Maurizio Molinari: Ebrei in Italia: un problema di 

identitá (1870–1938), Giuntina, 1991. 
52 fasizmus: https://www.treccani.it/enciclopedia/fascismo/ (Letöltés: 2021. március 23.) 
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többségi részvényeseivel. Ezzel a huszonkét cégből álló kartellel kapcsolatban Castiglioni 

hozzáférést kapott Kelet-Európa legnagyobb fakitermelő földrajzi területéhez, amely 

Csehszlovákiától Erdélyig terjedt.  

Mielőtt a Banca Commerciale még hasznot húzhatott volna az ügyletből, Castiglioni 3,5 

millió líra jutalékot vitt be az Itabankba, és így megerősítette pozícióját Toeplitz-cel szemben. 

Ez utóbbi még mindig szinte korlátlanul bízott üzleti partnerében és nem is sejtette, hogy az 

együttműködés, amelyet Castiglionival kötött, végül csak az egyiküknek fog megtérülni, és 

nem neki. 

Toeplitz lehetővé tette Castiglioninak további két bank létrehozását a grandiózus kelet-

európai ügyletek előtt: a Banca Orientale Italiana-t (Orientalbanco) és a Banca Commerciale 

Italiana e Bulgara-t (Bulcomit), egy szófiai székhelyű Comit leányvállalatot. Valójában egy 

évvel a háború befejezése után Castiglioni kilátásai határtalannak tűntek, ráadásul a „sors” 

szépen a kezére játszott, amikor az olasz kormány hirtelen megállította a líra külföldi, főleg 

Ausztriába történő féktelen kiáramlását. A meglévő vállalatoknak és egyéni vállalkozóknak 

tilos volt további tőkebefektetést eszközölni külföldi társaságokban, részt venni külföldi 

pénzügyi tranzakciókban, külföldi társaságok részvényeinek megszerzésében és a külföldi 

hitelnyújtásban, végül ilyen ügyletek közvetítésében.53 

 

CAMILLO CASTIGLIONI POMPÁJA ÉS DICSŐSÉGE 

1919 végén Castiglioni „megérkezett a csúcsra”. Igazi párvenű lett. Nagylelkű vendéglátóként 

mutatta magát a bécsi elitnek. Castiglioni élvezte saját pompáját, és „bónuszként” megvásárolt 

még három Tieplo festményt, amit egy speciális függöny mögé bújtatott, hogy aztán a ház 

uraként az ellibbenő függöny után várhassa a tapsot. A kiszolgáló személyzet létszáma 

megsokasodott. Castiglioni fiatal felesége, Iphigenie, aki egykor Kleopátraként sok férfiben 

vágyat ébresztett, házassága óta többé nem lépett színpadra. Ehelyett férje színpadias életét 

követte, egyszer kifinomultan és csábítóan, máskor történelmi öltözetben jelent meg vendégeik 

előtt, de mindig és kizárólag a „férje mellett álló nő” szerepét testesítette meg. 

Néhány hónappal a palota megszerzését követően Castiglioninak lehetősége volt 

megvásárolni azt a szalonkocsit, amit korábban Ferenc József császár használt utazásai során. 

Castiglioni ezentúl úgy utazott, ahogy eddig csak uralkodók tették, Giuseppe Toeplitz fia,  

 

 

 
53 vö: Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 90-111. 
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Ludovico, a Bankár című könyvében leírja:  

 

Egy reggel, már nem emlékszem, hogy 1920 vagy 1921 lehetett, egyedül voltam otthon 

Varesen. Az apám a bankban Milánóban. Hirtelen egy nagyméretű autót láttam 

begurulni a kertbe: egy Austro-Daimler volt, amit egy sofőr vezetett, akinek a sapkáján 

egy messziről látható ezüst CC jegy díszelgett. Az ismeretlen és ráadásul be nem 

jelentett látogatóhoz kimentem, amikor egy kicsi, nem feltűnő férfi lépett ki a 

limuzinból, nem túl reprezentatív külsővel. Az arca olyan volt, mint egy húsból gyúrt 

maszk, amely alatt mintha hiányzott volna minden csont. Csak a szemei villogtak, ami 

az amúgy élettelen arcnak váratlanul intelligens iróniát adott. Camillo Castiglioni a 

nevem – mondta. Apád előre küldött, hogy bejelentsem reggelire. Röpke mosoly jelent 

kifejezéstelen arcán, mielőtt ismét felvette ezt a furcsán érdekes és nyájas kifejezést. 

Köszöntünk egymásnak és kezet fogtunk. Rossz érzésem volt ezzel kapcsolatban, mivel 

mindig is azt hallottam, hogy azt mondják, nem szabad megbízni abban, aki ily módon 

ráz kezet. Első látásra senki nem gondolta, hogy a puha homlok mögött hatalmas 

ravaszság és akaraterő rejlett. Amikor beszélt, úgy formálta a mondatait, mintha szó 

szerint németről fordítaná őket, hallható velencei-trieszti akcentussal. Sokszor hallottam 

így beszélni. Mindenesetre teljesen másnak képzeltem: energikus testalkatúnak, 

skrupulusok nélkül. Valaki, aki hihetetlen bölcsességgel és gyorsasággal kaparintott 

meg minden életmentő gazdasági eszközt Ausztriában és Magyarországon, miközben a 

Habsburg Birodalom tragikus összeomlását kihasználva folytatta spekulációit. Bár egy 

igazi cápa volt, inkább egy polipra emlékeztetett – mindig arra várva, hogy kinyújtja 

csúszós csápjait és elkapja a zsákmányát. A CC jel volt a gyenge pontja. A szerénységet 

megjátszva szokta ezt magyarázni úgy, hogy vannak olyan bolondos emberek, akik 

állítják, a CC-je közvetlenül felváltotta az utódállamok KK-ját, (K.u.K.- PI). A CC 

díszelgett a gombjai színén, a palotában található ezüst tárgyakon, az autóinak ajtaján, 

amelyekben utazott. Noha Papát (Giuseppe Toeplitz – PI) csodálattal töltötte el 

Castiglioni sokrétű tevékenysége, mégis azt szokta mondani, hogy ez a hivalkodó 

önarckép nem felelt meg a jelenlegi Ausztria borzalmas nyomorúságának.54 

 

Toeplitz fiának sorai már Castiglioni bukása után 15 évvel íródtak, ezért a leírás magában 

hordozhatja a bukás ízét, mintegy kissé eltúlozva mindazt, amit akkoriban átélt. A puha 

 
54 Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 117 és Dieter Stiefel: Camillo Castiglioni 

oder Die Metaphysik der Haifische, Wien-Köln-Weimer, Böhlau Verlag, 2012, 15. 
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kézfogását Ernst Heinkel is megemlítette, ami bizonyosan így is lehetett. Mindenesetre a pompa 

leírásában nem túlzott. 

1920-tól kezdődően jelentkeztek nála vesebajának első tünetei, így nem volt ritka, hogy meg 

kellett szakítania egy-egy utazást, vagy el kellett hagynia egy-egy testületi ülést emiatt.  

A 19. század végén, egy tó partján épült néhány villa közül a legszembetűnőbb épület volt a 

Grundlstein villa,55 amelyet a bécsi orvos, Gustav Jurie von Lavandal megbízásából építettek. 

Castiglioni önképéhez abszolút illett, hogy az ottani két eladó villa közül nem a szomszédos, 

viszonylag szerényebb Villa Seeblick mellett döntött, hanem a lenyűgözőbb másik ingatlan 

mellett. Castiglioni az ingatlanhoz vezető erdei utat kibővítette egy kényelmes bekötőúttal. 

Ezután egy berlini faiskolát bízott meg, hogy egy gazdag tájparkot állítsanak fel. 

Nem sokkal később a helyi fák –  bükkök, platánok, nyársak és vadgesztenyék –  keveredtek 

import fákkal, rododendronokkal, keleti lucfenyőkkel, hamis ciprusokkal. A fő- és 

melléképületek bejárataihoz kőlépcsők vezettek, amelyeket márvány-szökőkutak, ciszternák, 

vízmedencék, hieroglifás obeliszkek, kőkertek és puttók szegélyeztek. A házban könyvtár is 

volt (német és olasz könyvekkel mindenféle műfajból), csakúgy, mint az exkluzív márvány 

fürdőszoba és a földszinti dohányzó szoba, amelynek ajtókereteit és mennyezetét a házigazda 

eredeti reneszánsz szerelvényekkel cseréltette le.  

A romló inflációtól, a gyenge államháztartástól és az elnyomott társadalmi sérelmektől 

gyengélkedő Ausztria korlátlan játszótérként funkcionált az olyan pénzügyi zsonglőrök 

számára, amilyen Castiglioni volt.  Ausztriában a bankalapításhoz csak egy egyszerű 

cégbejegyzésre volt szükség, a kibocsátó „szindikátusok” javát szolgáló tőkeemeléseket 

egyetlen törvény sem korlátozta, nem beszélve a tényleges banki ellenőrzésről. Ausztria kiváló 

hely volt 1921-ben azon befektetők számára, akik mindig a kedvező „vásárlási helyzet”-et 

várták. Az ipari termelés és az export jelentősen növekedett, mivel a korona leértékelődése 

miatt az osztrák árukat olcsón kínálhatták a külföldi piacokon. Másrészt a világpiaci értékesítési 

válsága nagyjából egy időben tette érdekessé Ausztriát, mint a külföldi alapanyagok és 

élelmiszerek felvásárlóját. Ez utóbbit gyakran hitelre szállították. Új iparágak jöttek létre, hogy 

pótolják a monarchia megbomlása által létrehozott piaci réseket. Az utódállamok, különösen 

Csehszlovákia vállalkozásai Ausztriába települtek át, a kereskedelem és az idegenforgalom 

virágzott.56 

 
55  Grundlstein villa https://www.arf.at/2020/08/28/die-geschichte-der-villa-castiglioni-in-grundlsee/ (Letöltés: 

2021. március 24.) 
56 vö: Schlüter: Der Haifisch, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni, 112–173.  
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Castiglioni befektetésre érdemesnek találta Magyarországot, hiszen korábban 

repülőgépgyárat (UFAG) is alapított, illetve több cégen keresztül rálátással bírt a magyar piaci 

helyzetre és viszonyokra. Ezen tapasztalatok alapján és a háta mögött álló tőkeerős olasz és 

osztrák bankokkal tette meg a következő nagy üzleti lépését. 

 

A MAGYAR-OLASZ BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A Magyar-Olasz Bankot 1920. április 19-én egy szindikátus alapította, melyben Camillo 

Castiglioni bankár, a bécsi Allgemeine Depositenbank57 elnöke vitt vezető szerepet. Emellett 

Európa egyik legnagyobb és legtekintélyesebb pénzintézete, a Banca Commerciale Italiana és 

egy hozzá közelálló pénzcsoport is részese volt a bank megalapításának. A bank 

megalakulásakor magába olvasztotta a Magyar Fakereskedők Hitelintézete 

Részvénytársaságot58 és a Magyar Országos Bank Részvénytársaságot.59 

A Magyar-Olasz Bank Rt. jelentős anyagi erővel kezdte meg működését. Alaptőkéje a 

tartalékalappal együtt 493 millió korona volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank60 315 millió 

és a Magyar Általános Hitelbank61 325 millió korona tőkeállományával szemben. A bank több 

ízben emelte alaptőkéjét, utoljára az 1928. március 12-i rendkívüli közgyűlés határozott el 

tőkeemelést, mikor az alaptőkét 10,8 millió pengőről 20 millió pengőre emelte fel.  

A bank üzleti tevékenysége váltók, csekkek és közraktári jegyek leszámítolására, záloglevelek, 

értékpapírok vételére és eladására, pénzbetétek elfogadására, jelzálogkölcsönök folyósítására, 

záloglevelek kibocsátására, mező- és erdőgazdasági birtokok adásvételére, mező- és 

erdőgazdasági, ipari, kereskedelmi és közlekedési vállalatok alapítására és hiteligényeik 

kielégítésére terjedt ki. Működésének első éveiben jelentős érdekeltségei voltak. Az alapítás 

évében olyan, a dualizmus korában országosan ismert és elismert ipari vállalatok, mint a Hazai 

 
57  Allgemeine Depositenbank 1871-ban alakult meg Bécsben és 1925-ben csődbe ment 

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Allgemeine_Depositenbank (Letöltés: 2021. április 07.) 
58 Magyar Fakereskedők Hitelintézete Rt. (1905): Magyar Pénzügyi Compass 1917–1918, 1. kötet, Bankok és 

takarékpénztárak, (Szerk.: Kormos Alfréd), 1918, 48.   
59 Budapest Terézvárosi Takarékpénztár Rt. néven 1893-ban alakult. Kezdő alaptőkéje 2,5 millió forint, mely 

1910-ben 5 korona, 1917-ben 40 millió, majd ugyanazon évben 50 millió koronára emelkedett. A bankügyletek 

mellett 1895-ben a zálogkölcsön üzletágat is bevezette. Budapesten a Király utcában, a József és Károly körúton, 

a Ferenciek terén és az Üllői úton zálogházakat nyitott. 1917-ben beolvasztotta a Központi Kereskedelmi és 

Iparbank Rt-ot s a bécsi Allgemeine Depositenbank A.G. érdekkörébe került. Nevét 1917. október 12-én Magyar 

Országos Bank Rt-ra változtatta. A bankszerű üzletágakat lebonyolító osztályok mellett 1918-ban árú-, 

építőanyag-, fém- és géposztályt állított fel. A bécsi Allgemeine Depositenbankkal együtt részt vett a fiumei 

villamos művek alapításában. Több helyiérdekű vasút tartozott érdekkörébe, többek között az Árvavölgyi HÉV 

Rt. és a Szigetvár-Kaposvár HÉV Rt. 1920. április 19-én beolvadt a Magyar-Olasz Bank Rt-ba. 
60 Pesti Magyar Kereskedelmi és Hitelbank: Magyarország első, mai értelemben vett bankja volt,1840-ben jött 

létre http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/081/pc008148.html (Letöltés: 2021. április 07.) 
61  Magyar Általános Hitelbank: 1867-ben alakult http://www.kislexikon.hu/magyar_altalanos_hitelbank.html 

(Letöltés: 2021. április 07.) 
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Fatermelő Rt.,62  a Neuschloss-Lichtig Repülőgépgyár és Faipar Rt.,63  a Schlick-Nicholson 

Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. 64  és a Magyar Belhajózási Rt. 65  részvénytöbbségét is 

megszerezte. Ezek a részvénytársaságok a korszak ismert hazai piaci szereplői, amelyek 

nyereséggel voltak működtethetők és a háborút követő időszakban a piac különféle 

szereplőiként befektetésre érdemesnek bizonyultak. Castiglioninak mindig jó érzéke volt 

ahhoz, hogy valamiben üzletet lásson és abba befektessen. 1921-ben más pénzintézetekkel 

közösen, szindikátusban megvásárolta a Magyaróvári Ipartelepek Rt.66 részvényeit. Árverésen 

értékes abbáziai és lovranai szállodák kerültek a tulajdonába. Camillo Castiglioni 1924-ig 

maradt a bank elnöke, ezt követően megvált a banktól és többé nem tért vissza. 

1926. január 1-én a Magyar-Olasz Bank magába olvasztotta a Magyar Agrár- és 

Járadékbankot, s ezzel tekintélyes ipari érdekeltségek és jól jövedelmező helyiérdekű vasúti 

vállalatok tulajdonosa lett.  Az 1929–1930. évben bekövetkezett gazdasági válság döntő 

fordulatot idézett elő a bank pénzügyi politikájában. Az ipar finanszírozásának területéről 

fokozatosan visszavonult és működését csak a szorosan vett banküzletekre korlátozta. 

Érdekeltségein néhány év leforgása alatt túladott. Értéken alul eladta abbáziai szállodáit és 700 

holdas kecskeméti szőlőgazdaságát. Visszalépett a Magyaróvári Ipartelepek Rt., a Magyar 

Mezőgazdasági Vegyipari Rt. és a Magyar Belhajózási Rt. finanszírozásától. Felszámolta a 

Mohácsi Selyemipari részvénytársaságot. Helyiérdekű vasúti vállalatait 1932. január 1-én a 

magyar állam megváltotta. A tranzakció rendkívül előnyös volt a bank szempontjából. A MÁV 

kötelezte magát, hogy a hat helyiérdekű vasúti vállalatért 66 éven át havi 28.300 pengő 

járadékot fizet. A Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia területére került és korábban az 

Agrárbank tulajdonában volt helyiérdekű vasutak elsőbbségi részvényeit pedig sikerült az 

 
62 Hazai Fatermelő Rt. (1915) Perczel Mór utca 2. Az igazgatóság elnöke: dr. Éber Antal volt. Magyar Pénzügyi 

Compass, 1. kötet (1917-1918) Faipari részvénytársaságok, (Szerk.: Kormos Alfréd), Budapest, 1918, 264. 
63 Neuschlosz és Lichtig Faipar Rt. (1908) Előbbi cége Neuschloss Ödön és Marcell és Lichtig szentlőrinci 

parkettgyár rt. — V., Sziget u. 38. Szentlőrinci Parkettgyár Rt. és a Lichtig és Spitz cég fúziójából. 1914-ben 

fuzionált a Neuschlosz Ödön és Marcell cég bpesti parkett gyárával. Magyar Pénzügyi Compass, 1. kötet (1917-

1918) Faipari részvénytársaságok, 273. 
64 Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (1869) A Nicholson gépgyár és a Schlick-féle vasöntöde és 

gépgyár fúziójából keletkezett 1912-ben. A MOB és EMIpbk érdekeltsége. Magyar Pénzügyi Compass, 1. kötet 

(1922-1923) Iparvállalatok, (Szerk.: Kormos Gyula), Budapest, 1923, 728. 
65 Magyar Belhajózási Rt. (1892) V. Rudolf-rakpart 4. A MOB érdekeltsége. Érdekeltségei a Szobi kőbánya rt., A 

Navigazione Generale Italiana (Genua), Societa di Navigazione a Vapore del Lloyd Triestino 

(Triest)tengerhajózási vállalatok és a Badische Assecuranzges. (Mannheim) képviselete. Az igazgatóság elnöke: 

Kenéz Béla Magyar Pénzügyi Compass (1922– 1923), 1. kötet, Közlekedési vállalatok, (Szerk.: Kormos Gyula), 

Budapest, 1923, 487. 
66 Magyaróvári Ipartelepek Rt. (1922) IV. Vámház u. 4. Magyar Pénzügyi Compass (1922– 1923), 1. kötet 

Különféle részvénytársaságok, (Szerk.: Kormos Gyula), Budapest, 1923, 816. 
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utódállamoknak eladni. Az érdekeltségek közül a harmincas évek végén már csak a Magyar 

Királyi Selyemfonodák Haszonbérlete Rt. maradt meg a bank tulajdonában. 

A bank vagyonmérlege a gazdasági válság alatt megközelítette a 36 millió dollárt. A 

gazdasági válság, majd a kötött devizagazdálkodás és a külföldi fizetési forgalom nehézségei 

alig gátolták a bank külföldi üzleti tevékenységét. A II. világháború éveiben az intézet üzleti 

eredményei még kedvezőbben alakultak. Ennek ellenére azonban osztalékot 1939-től kezdve 

nem fizetett.  

1945-öt követően a bank működése elé sok akadály gördült. Az olasz funkcionáriusok 

elmenekültek az országból. Az igazgatóság létszáma három tagra csökkent. A bank kizárólag a 

látra szóló betétek kihelyezhető részének hozamából tartotta fenn magát. 1947 tavaszán már 

alkalmazottait sem tudta fizetni, jelentős illetmény- és köztartozás-hátralékai voltak. 

Üzletkörét, létjogosultságát elvesztette. Az ideiglenes igazgatóság kérésére ezért a 

pénzügyminisztérium 1948 januárjában a bank felszámolását rendelte el. 

A bank iratanyaga a kényszerfelszámolás megtörténte után ömlesztett állapotban került a 

Pénzintézeti Központtól levéltári kezelésbe. Ez a körülmény megnehezítette annak 

megállapítását, hogy a szakszerűtlenül végrehajtott selejtezés milyen mérvű pusztítást okozott 

az iratanyagban. Az iratok rendezése után is csak részben sikerült képet kapni a károsodás 

nagyságáról. Szerencsés körülménynek mondható, hogy a közgyűlés és igazgatóság iratai 

szinte hiánytalanul megmaradtak. Nagyobb kár csak a titkársági okmánytár anyagát érte.67 
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VERES VIOLETTA 

SZAKMAI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS SZAKSZÓTÁRIGÉNNYEL 

KAPCSOLATOS KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÖRTÉNELMET 

NÉMET NYELVEN OKTATÓ PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN 

 

BEVEZETÉS 

A 20. század második felében bekövetkezett társadalmi és politikai változások, magukkal 

hozták az igényt, hogy hazánkban minél több ember legyen képes hatékonyan idegennyelven 

kommunikálni. Az 1980-as években egyre erősödő nyugati irányú nyitás természetszerűen 

magával hozta a nyugati nyelveket jól beszélő munkaerő szükségességét, valamint a 

társadalomban is egyre nagyobb igény mutatkozott az oroszon kívül más nyelvek tanulására.1  

Ezt az igényt az oktatási szféra gyorsan felismerte és jelentős mértékben megnövekedett a 

változatos nyelveket kínáló, két tanítási nyelvű iskolák száma. Napjainkra pedig a piacképes 

tudás elképzelhetetlen magasszintű nyelvismeret nélkül, így a két tanítási nyelvű iskolák a 

szülők és a diákok körében egyre népszerűbbek. Ma már minden magyarországi megyében több 

ilyen oktatási intézménnyel találkozunk. A célnyelv nem kötött, bármelyik nyelv választható.  

A legkeresettebb célnyelv természetesen az angol, de többek között a geopolitikai 

helyzetünknél, kereskedelmi kapcsolatainknál, hagyományainknál fogva a német nyelv áll a 

második helyen.2 A célnyelvtől függetlenül, a megnövekedett igényt azonban nem tudta lefedni 

a taneszköz- és tankönyvpiac, a két tanítási nyelvű intézmények taneszköz-ellátottsága a 

kezdetektől problémás.3 A történelem tantárgy esetében több oktatott célnyelven egyáltalán 

nincsen modern, államilag akkreditált tankönyv, német nyelvű szerencsés módon van. Ezekkel 

a tankönyvekkel viszont az a probléma, hogy szűk a választék, továbbá, hogy a 

tananyagfeldolgozáshoz nincsenek segítő háttéranyagok. Különösen nagy hiány, hogy 

szaknyelvi szótár, vagy szószedet nem áll rendelkezésre. 4 Mindezek alapján felmerül a kérdés, 

hogy az említett problémák mint jelentenek a mindennapi pedagógiai munkában, mennyire 

 
1 Vámos Ágnes: A két tannyelvű oktatás tannyelv – politikai problématörténete és jelenkora, Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2008; Vámos Ágnes: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás tannyelvpolitikája és tannyelv- 

pedagógiája, in Vámos Ágnes – Kovács Judit (szerk.): A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-

ban, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2008, 21-38. 
2 A további legnépszerűbb nyelvek, népszerűségük sorrendjében: spanyol, francia, olasz. Ezek mellett oktatnak 

még szlovák, bolgár, cigány-romani, héber, horvát, kínai, orosz, román, szlovén, újgörög nyelven.  
3 Vámos Ágnes: A kétszintű érettségi vizsga a kétnyelvű középiskolákban, Új Pedagógiai Szemle, LVII. évf., 3. 

szám, 2007, 114–125; Vámos Ágnes: A két tanítási nyelvű iskolák tankönyv- és taneszköz-ellátottsága és ennek 

hatása a tannyelvpedagógiára, Magyar Pedagógia, CIX. évf., 1. szám, 2009, 5-27, 6; Fazekas Csaba: A két tanítási 

nyelvű gimnáziumi oktatás eredményességének néhány tényezője, in: Vámos Ágnes (szerk.): A két tanítási nyelvű 

oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2008, 154-165, 158. 
4 Veres Violetta: Szükség van-e történelmi szakszótárra?, Konferencia előadás, Horizontok és Dialógusok IV., 

Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2018.  
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nehezítik a történelem tantárgyat német nyelven oktató pedagógusok oktatási tevékenységét, és 

milyen megoldásokkal lehetne javítani a helyzetükön? További kérdés, hogy lenne-e igényük 

szakszószedetre és, ha igen, milyen elvárások merülnek fel részükről ezzel kapcsolatban?  

TÖRTÉNELEMOKTATÁS HELYZETE, CÉLJAI ÉS FELADATAI A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁKBAN  

Európa legtöbb országában, ahol a két tanítási nyelvű oktatási forma elterjedt jelenség 

elsősorban a természettudományos tárgyakat oktatják célnyelven.5 A magyar gyakorlat ettől 

némi eltérést mutat. Egy 2009-es felmérés tanulságai szerint a hazai két tanítási nyelvű általános 

iskolákban ugyan tényleg igen gyakori, hogy a természetismeretet/ környezetismeretet 

célnyelven tartják, ám a legtöbb iskola így is az éneket, a rajzot a testnevelést, tehát elsősorban 

az ún. készségtárgyakat választja leggyakrabban célnyelven oktatott tárgyként. 6  Ezeket a 

tárgyakat a matematika és a környezetismeret követi. A történelem tantárgyról elmondható, 

hogy a 2009-ben fennálló két tanítási nyelvű intézmények válaszai alapján a 7. és 8. osztályban 

kezdik idegen nyelven oktatni, de az említett évben összesen csak hét iskola választotta 

célnyelven oktatott tárgynak.7 A középiskolák esetében ennek pont az ellenkezőjét láthattuk. Itt 

ugyanis, a kötelező/gyakran választott érettségi tárgyakat preferálják leginkább, ha célnyelvi 

oktatásról van szó, ezek közül pedig a legnépszerűbb a történelem és a célnyelvi civilizáció 

tantárgyak voltak.8 Ezzel szemben például Németországban a célnyelven oktatott tantárgyak 

közül a történelem általában a harmadik helyen van.9 A magyar iskolák egy része már a nulladik 

évben megkezdi a célnyelven történő történelemoktatást, ekkor persze még alacsony 

óraszámban, azért hogy a diákok belelendüljenek az új oktatási formába. Az iskolák kisebb 

százaléka csak két évig oktatja a történelmet célnyelven, nagyobb részük pedig a képzés 

folyamán végig, tehát négy vagy öt évig. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy hazánkban is, 

állami részről elsősorban a természettudományos tárgyak célnyelvű oktatását preferálnák, 

ugyanakkor szigorító, vagy akár ösztönző konkrét intézkedéseket egyelőre ezzel kapcsolatban 

nem hoztak.10   

 
5 Mihály Ildikó: Európai áttekintés a két tannyelvű oktatás tapasztalatairól, Új Pedagógiai Szemle, LVI. évf., 5. 

szám, 2006, 99-106. 
6 Vámos: A két tanítási nyelvű, 13. 
7 Uo. 13. 
8 Uo. 13; Vámos: A kétszintű érettségi, 124. 
9 Bericht „Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung“, 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, 2006.04. 10.,  https://www.kmk.org/filead-

min/veroeffentlichungen_beschluesse/2006/2006_04_10-Konzepte-bilingualer-Unterricht.pdf (Letöltés: 2021. 

június. 11.) 
10 Boda Krisztina: Tanulás anyanyelven és idegennyelven, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2018, 7. 

http://mnytud.arts.unideb.hu/szakdolgozat/1831/bk_1831.pdf (Letöltés: 2021. június 7.); 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm (Letöltés: 2021. június 2.)  
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A két tanítási nyelvű iskolák történelemoktatásában 2013-tól jelentős változás állt be. 

Korábban az iskolák maguk szabhatták meg, hogy a történelem esetében mely részeket oktatják 

célnyelven. Egyes iskolák csak az egyetemes történelmet, mások a magyar történelmet is ilyen 

formában tanították. Az új 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet ezt a szabadságot elvette az 

iskoláktól és megkötötte, hogy ha az iskola „történelem tantárgyat célnyelven tanítja, akkor a 

történelem tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság történelmével 

kapcsolatos tantárgyi tartalmakat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat a történelem 

tantárgyi kerettantervi tematikai egységekhez igazodva magyar nyelven köteles tanítani”.11 

Magyarország történelmét tehát a rendelet hatálybalépése óta magyarul kellett tanítani a két 

tanítási nyelvű iskolákban. Az idegennyelvű érettségi ugyanakkor a magyarság történelmével 

kapcsolatos tartalmakat, természetesen annak szakszókincsével együtt (!), idegennyelven kéri 

számon.  Felmerül tehát a kérdés, hogy az oktatási rendszer ezen anomáliája milyen 

nehézségeket okoz a történelemből idegennyelven érettségiző diákok számára, érheti-e őket 

hátrány emiatt, rontja-e az esélyeiket azokkal szemben, akik ugyanazon a nyelven tanulták a 

magyar történelmet, amelyen számon kérik tőlük? Milyen lesz a szaknyelvtudásuk 

történelemből a magyar vonatkozás nélkül? Hogyan hidalják át a tanárok a hiányzó szaknyelvi 

ismeret okozta nehézségeket, ez milyen plusz feladatokat ró rájuk? Valóban betartják-e ezt a 

rendelkezést, vagy a gyakorlat felülírja a szabályt? 

Természetesen az idegen nyelvű történelemoktatásnak ugyanazon általános és specifikus 

célokat kell betöltenie, mint az anyanyelvűnek.12 A tantárgynak – optimális esetben – nagy 

szerepe van a sikeres felnőtté válás folyamatában, segíti a demokrácia értékeinek megóvását, 

szolidaritásra, elfogadásra és toleranciára nevel. Elő kell segítenie a szűkebb és tágabb 

közösségekhez való tartozás megélését. Segíti többek között a kritikai gondolkodás, az 

interpretáció, a problémamegoldás, a kommunikáció, a térbeli és időbeli tájékozódás 

képességének fejlődését. A NAT külön kiemeli, hogy a célok elérésének érdekében ki kell 

fejleszteni a differenciált történelmi gondolkodást, „melyben meghatározó a tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak adaptív használata” (korábban: történelmi kulcsfogalmak és 

 
11 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet. A rendeletet 2020-ban az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül 

helyezte, de újabb, a történelem tantárgy magyar vonatkozásának oktatását érintő rendelet azóta nem került 

kiadásra. 
12  5/2020 (I. 31. Korm. Rendelet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról file:///C:/Users/Asus/Downloads/MK_20_017.pdf  (Letöltés: 

2021. június 4.) 
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történelmi tartalmakat kifejező kulcsfogalmak13).14 Amennyiben a tantárgy oktatása idegen 

nyelven folyik, utóbbiak ismeretére értelemszerűen az adott nyelven is szükség van. E tudás 

megszerzését a tanárok és a diákok esetében is a tankönyvhiány és oktatási segédletek hiánya 

nehezíti. Félő, hogy a tárgy így nem minden elvárt célt tud a képzés végére megvalósítani. 

 

TÖRTÉNELEM TANKÖNYVEK ÉS OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A NÉMET NYELVŰ 

TÖRTÉNELEMOKTATÁSHOZ 

A tankönyv- és oktatási segédanyaghiány jelentős problémát jelent a két tanítási nyelvű 

iskolákban. Magyarországon napjainkban, az ezekben az oktatási intézményekben használt 

tankönyveket két csoportba sorolhatjuk, a tükörfordítású tankönyvek, valamint a célországbeli 

tankönyvek csoportjába.15  A történelem tantárgy esetében a korábbi tükörfordítású könyvek 

használata egyáltalán nem jöhet szóba, hiszen ezek a rendszerváltás előtt készültek, egy korábbi 

történelemszemlélet korában, nem követik a történelmi paradigmaváltást. A külföldi 

tankönyvrendelés és akkreditálás se jelenthet megoldást, mivel a német nyelvterületen íródott 

könyvek nem felelnek meg a Nemzeti Alaptanterv előírásainak, a tanmenetnek. Részei 

természetesen alkalmazhatók, ám minden esetben körültekintően kell eljárni velük, hiszen az 

egyes országok történelem felfogása, történelem értelmezése igen eltérő lehet. A magyarországi 

német tannyelvű történelemoktatás – a nyelv nemzetiségi mivoltának köszönhetően – igen 

szerencsés helyzetben van, hiszen általános és középiskolai tankönyvek is készültek. Ezek 

közül valamennyi a tükörfordítású tankönyvek csoportjába sorolandó. Az általános iskolások 

számára Horváth Péter, Hámori Péter és Helméczy Mátyás tankönyveit, a középiskolásoknak 

Száray Miklós és Kaposi József forrásközpontú tankönyveit fordították le. A tankönyvek tehát 

maximálisan megfelelnek a NAT előírásainak, illeszkednek a kerettantervhez, s külön 

kiemelendő, hogy megfelnek a forrásközpontú történelemoktatás szemlélet minden 

elvárásának. A könyvek szövege alapján megállapíthatjuk, hogy igen alapos fordítói munka áll 

mögöttük, törekedtek a minél pontosabb idegen nyelvű szövegadaptációra. Ebből kifolyólag 

azonban a szöveg igen nehézkes lett, nem illeszkedik a diákok nyelvtudásához. Mondatai 

bonyolultak, a könyvek között, vagy az egyes tankönyv részek között nem érzékelhető a 

nyelvtanulás egyik legfontosabb jelensége, a fokozatosság. Pedig a pedagógiai szövegek 

„eredményes használatának elengedhetetlen feltétele, hogy a diákok megértsék. A szövegben 

 
13 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete, Nemzeti Alaptanterv II.3.4. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk12066.pdf (Letöltés: 2021. június 1.) 
14  5/2020 (I. 31. Korm. Rendelet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  
15 Vámos: A két tanítási nyelvű, 6. 
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olvasottak alapján helyesen össze tudják rakni a szerző által közvetíteni kívánt gondolatokat, 

gondolatsorokat.” 16  Ehhez természetesen nem tud megvalósulni, ha a diákoknak olyan 

szövegeket kell feldolgozniuk, amikhez nyelvtudásuk még nem elegendő. A jelenség nagyban 

meghosszítja az otthoni tanulás idejét és végeláthatatlan szótározásokat eredményezhet. Ezek a 

szótározások pedig, megfelelő szakszótárak hiányában részben eredménytelenek vagy 

félrevezetők lehetnek.  

A tankönyvek forrásai szintén le lettek fordítva idegen nyelvre, bár a fordítók természetesen 

az archaikus nyelvezetű magyar forrásokat nem a német nyelv adott korba használt változatát 

alkalmazva fordították, még így sok esetben találkozhatnak régies típusú kifejezésekkel (pl. a 

Száray-féle könyvben: a jegybank kifejezésre a korabeli források a Notenbank kifejezést 

használják, ennek a mai német megfelelője a Zettelbank.)17 Ezeket sok esetben szótárban sem 

lehet megtalálni, ami tovább nehezíti a tanárok munkáját és a diákok tanulását. A problémák 

áthidalásának gyakorlati megvalósulása, pedig elveszi a lehetőséget a tantárgyi tartalmak 

alaposabb áttekintésétől, feldolgozásától, memorizálásától. Vámos Ágnes és Pelles Tamás is 

felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú tankönyvekben gyakran előfordulnak 

helytelenül fordított szakkifejezések. 18  Ezzel a jelenséggel magam is találkoztam a német 

nyelvű történelemkönyvek vizsgálata során. Például Száray Miklós Történelem III. c. 

tankönyvének 19. századdal foglalkozó fejezetinek vizsgálatakor találtam rá a nagyon gyakran, 

hibásan használt reines Zimmer kifejezésre, melynek helyes, autentikus német változata a 

Prachtstube vagy rauchfreie Stube.19 Hasonló, újra és újra felmerülő hiba a 12 pont fordítása. 

Bár a pesti forradalom követeléseit összefoglaló dokumentum korabeli német nyelvű változatát 

ismerjük, hiszen már a forradalmat követő napokban megjelent németül, ennek ellenére – nem 

csak a tankönyvekben – általában a modern, de helyenként hibákat tartalmazó tükörfordítást 

használják.20  Annak ellenére is, hogy az eredeti, autentikus szöveg nem kíván magasabb szintű 

nyelvtudást.  

A tankönyvek mellett egy érettségi feladatgyűjtemény-sorozat is megjelent. A három részes 

sorozat egy 9-10. osztályos, egy 11. osztályos és egy 12. osztályos tananyaghoz kapcsolódó 

 
16 Kojanitz László: A pedagógiai szövegek analitikus vizsgálata – a szavak szintjén, Magyar Pedagógiai Szemle, 

CIV. évf., 4. szám, 2004, 429-442, 430. 
17 Száray Miklós: Geschichte für die 11. Klasse der deutschsprachigen Gymnasien, Budapest, Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, 2011, 231. 
18 Vámos: A két tanítási nyelvű, 6; Pelles Tamás: A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás, (PhD disszertáció), 

Pécs, Pécsi Tudományi Egyetem, 2006, 152. 
19 Száray Miklós: Geschichte für die 11. Klasse, 278. 
20  Pester Zeitung, Nr. 616, 1848 március 17.; Helméczy Mátyás: Geschichte 7., Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2006, 86.  



 

67 

 

feladatgyűjteményből áll, s a szerzők külön megoldó kulcsot is készítettek hozzájuk. 21  A 

feladatok a kétszintű érettségi követelményrendszeréhez igazodnak, de a leújabb változásokkal 

nem tartanak lépést a 2012-es NAT-hoz akkreditálták őket. Megjegyzendő továbbá, hogy 

ezeknél a feladatgyűjteményeknél is magas szintű nyelvtudásra van szükség, inkább 

közvetlenül az érettségi előtt érdemes használni őket, mikor a diákoknak már nem okoz gondot 

nehezebb, autentikus szövegek megértése. Tehát a képzés elején, főleg a 9-10. osztályban órai 

gyakorlásra, vagy otthoni, önálló feldolgozásra nehezen használható. 

Fontos még a történelemoktatásban a történelmi atlasz kérdése, hiszen ez nélkülözhetetlen 

eszköze a történelemórának.  Az atlasz történelem órai alkalmazása évszázados múltra tekint 

vissza és oktatási divatoktól függetlenül állandó része volt a múlt oktatásának, napjainkban 

pedig számos módszertani elemzés igazolja jelenlétét. 22 A mai modern atlaszok a térképek 

mellett többlet információt is tartalmaznak (pl. kronológia, képes térképkereső, heraldikai 

információk), így az érettségin jelentős segítséget nyújtanak. A magyar nyelvű iskolai 

atlaszokat azonban még nem adták ki német nyelven. Megjelent ugyan egy kimondottan német 

nemzetiségi oktatásban résztvevőknek készült történelem, földrajzi és irodalomtörténeti 

kombinált atlasz, ami ugyan a kerettanterv főbb pontjait szemelőt tartva készült, de ebben a 

legnagyobb hangsúlyt a német kisebbség helyzetének bemutatása kapja. 23  Ez a munka 

használható a kétnyelvű oktatásban, ám megjegyzendő, hogy ebben az esetben szerencsésebb 

lenne a magyar nyelvű atlaszok német nyelvű adaptációja, valamint a témakörök szétválasztása 

és külön könyvben való megjelentetése.  

Meg kell említeni továbbá, hogy az idegennyelvű tankönyvek és oktatási segédanyagok 

általában drágábbak a magyar nyelvűeknél. A német nyelvű tankönyvek a magyar nyelvű 

párjuk árának sokszorosáért szerezhetők be. Az általános iskolai német nyelvű 

történelemkönyvek iskolai ára folyó évben 7900 Ft, a magyar nyelvűeké 900 Ft. A gimnáziumi 

 
21 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. 

Schriftliche Prüfung 9-10.; Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 

9-10.; Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11. Klasse; 

Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 11.; Aufgabensammlung 

für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 12. Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das 

schriftliche Geschichtsabitur zu Band 12. 
22 Néhány példa: Korpics Zsolt: Az interaktív térképek helyzete és lehetőségei a modern történelemoktatásban, 

Történelemtanítás, XLV. évf., 3. szám, 2010, http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/korpics-zsolt-az-

interaktiv-terkepek-helyzete-es-lehetosegei-a-modern-tortenelemoktatasban-01-03-06/ (Letöltés: 2021. június. 

11.); Kovács István – Kovács Istvánné – Óbis Hajnalka: Változó Történelemoktatás, Debrecen, Debreceni 

Egyetem, 2015; Száray Miklós: A térkép szerepe és elemzése a történelemórán, Történelemtanítás, XLV. évf., 2. 

szám, 2010, http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/valtozo_tortenelemoktatas.pdf (Letöltés: 2016. 

április 25.). 
23 Iskolai atlasz a magyarországi német nemzetiségi iskolák számára, Budapest, Cartographia Tankönyvkiadó Kft., 

2015. 
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tankönyvek 2021. júniusában 8900 Ft-ba kerülnek az iskolák számára, míg a magyar 

megfelelőjük 1000 Ft-ba.24 Amennyiben megvásárolják a tankönyveket, az említett különbség 

jelentős többlet anyagi terhet ró a szülőkre. E mellett természetesen az érintett intézményekre 

is, amelyek általában, hogy a szülőket a magas költségektől megóvják, megvásárolják a 

tankönyveket az intézményi könyvtárak számára, és az adott tanévre adják ki a diákoknak. Így 

kevesebb diáknak van saját tankönyve, pedig az érettségi előtti készülés folyamán (pl. témakör 

kidolgozáshoz, ismétléshez) valamennyi évfolyam tankönyvére szükség lenne.   

A nyelvoktatás és a szaknyelvoktatás elengedhetetlen kellékei a szótárak, szakszótárak és 

különböző szószedetek. A történelem oktatás során a diákok rengeteg új történelem specifikus 

szakszóval, szakkifejezéssel és frazeologizmussal ismerkednek meg, melyek német nyelvű 

verziója a legtöbb esetben nem alkotható vagy érthető meg tükörfordítással. Éppen ezért nagyon 

nagy szükség lenne tárgy- és témaspecifikus szószedetekre. A kezdetekben készítettek ilyen 

anyagokat (főként nemzetiségi iskolák számára) ám ezek – újranyomtatás hiánya miatt – szinte 

teljesen elérhetetlenek, történelemből pedig teljesen használhatatlanok. A szavak és kifejezések 

jelentős része a kommunizmussal és/vagy a szocializmussal hozható közvetlen kapcsolatba, 

ilyen mennyiségben ezekre ma már nincs szükség. Ráadásul néhány fogalom, kifejezés már 

egyáltalán nincs használatban, helytelen, vagy teljesen átalakult, hiszen nem mentes az 

ideológiai fennhangtól (pl. ma az 1905-ös orosz polgári demokratikus forradalom elnevezés 

már nem használható, helyette az 1905-ös orosz forradalom alkalmazandó). Egy 1961-ben 

kiadott, teljes tananyaghoz (őskortól a második világháborúig) készült szószedet 1329 

kifejezésének 27 százaléka, tehát több mint a negyede a kommunizmushoz és a 

szocializmushoz köthető, több mint 300 szó és kifejezés pedig ma már nem, vagy csak részben 

állja meg a helyét a terminológiában.25  

Napjainkban, mikor a szótárhasználati szokások átalakulóban vannak, s a szótárválasztás 

egyre inkább a digitális szótárak irányába tolódik, gondolnunk kell arra is, hogy az papíralapú 

szószedetek mellett ezek digitális megfelelőire is szükség lenne.26  Bár a hivatalos vizsgák 

jelentős részén, például az érettségin egyelőre csak papaíralapú szótárak használata 

 
24 Oktatási Hivatal Tankönyvek és oktatási segédletek online katalógusa 2020-2021. 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5Bschoo

lYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId

%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=geschichte&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0= (Letöltés: 2021. június 11.) 
25 Tóth László: Szakkifejezések gyűjteménye a német nemzetiségű általános iskolák számára, Budapest, 1961. 
26 Gaál Péter: Online szótárak és használóik, Doktori disszertáció, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2016; Dringó-

Horváth Ida: Digitális szótárak ‒ szótárdidaktika és szótárhasználati szokások., Alkalmazott Nyelvtudomány, 2017 

(különszám), 1-27; Dringó-Horváth Ida – Fajt Balázs – P. Márkus Kata: Szótárhasználattal és szótárdidaktikával 

kapcsolatos tapasztalatok vizsgálata nyelv-, ill. nyelvtanár szakot végzettek körében, Modern Nyelvoktatás, 2021, 

(közlésre elfogadva). 
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megengedett, az otthoni készülést megkönnyíthetnék és a felgyorsíthatnák a digitális 

szószedetek, melyek a mai diákok igényeihez már jobban illeszkednek.  

 

TÖRTÉNELMET NÉMET NYELVEN OKTATÓ TANÁROK VÉLEMÉNYÉT ÉS TANÍTÁSI SZOKÁSAIT MÉRŐ 

KÉRDŐÍVES KUTATÁS 

Az oktatás hatékonyságának egyik sarkalatos pontja a humán tényező, azaz a pedagógus, aki 

az oktatást végzi. Fontos, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel teszi ezt.  Az oktatási 

eszközök kiválasztásánál és/vagy készítésénél az ő véleményüket nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, tapasztalataikra és meglátásaikra minden esetben támaszkodni kell, hiszen ők 

érintkeznek közvetlenül a diákokkal, ebből kifolyólag ők látják a legjobban, milyen 

nehézségekkel küzdenek tanulók, s hogy ezek kiküszöbölése érdekében mire van szükségük. 

Ebből kifolyólag fontos megismernünk a történelmet német nyelven oktatók tanítási szokásait 

és szükségleteit, ezért egy empirikus kutatást folytattam körükben.   

A továbbiakban ismertetem a kutatás főbb céljait, lépéseit, eszközét, bemutatom a kutatási 

mintát, a fő- és alhipotéziseket, táblázatban foglalom össze a nyert adatokat és következtetések 

alapján javaslatokat teszek a problémás területek megoldására. 

 

A KUTATÁS CÉLJA 

A kutatás általános célja, hogy választ kapjunk arra, hogy a két tannyelvű történelemoktatásban 

tanítók, milyen nehézségekkel küzdenek a történelemtanításhoz használható eszközök 

vonatkozásában, és hogy mennyiben segítené a munkájukat egy történelmi szakkifejezéseket 

tartalmazó szószedet. 

A kutatás elméleti célja, hogy a kapott eredmények ráirányítsák a figyelmet a téma 

időszerűségére és ezzel kiindulópontként szolgáljon az ilyen jellegű kutatásokhoz, valamint a 

probléma megoldását célzó javaslatokhoz.  

A kutatás gyakorlati célja, hogy felmérje, hogy mennyire van szükségük német nyelvű 

történelmi szószedetre, mely tárgyakban tudnák alkalmazni azt és milyen szószedet segítené 

igazán a munkájukat. Cél továbbá annak kutatása, hogy annak ellenére, hogy a szabályzók a 

magyar történelem oktatását magyarul követelik meg, a gyakorlatban a tanárok németül is 

megtanítják-e ezeket az tantárgyi tartalmakat?  

A kutatás módszertani célja, hogy ellenőrizze, hogy a kérdőív alkalmas-e a kijelölt célok 

mérésére. 
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A KUTATÁS LÉPÉSEI 

1. lépés  2. lépés 3. lépés 

A kutatási hipotézisek 

megfogalmazása, a kutatás 

függőváltozóinak 

beazonosítása és ehhez 

kérdések összeállítása 

A független változók 

kijelölése és a kérdőív 

megbízhatóságát és 

érvényességét befolyásoló 

tényezők számbavétele 

A vizsgálati sokaság, majd a 

minta kiválasztása, helyszín, 

körülmények meghatározása 

4. lépés 5. lépés 6. lépés 

A kérdőív kitöltetése 45 

fővel, a visszaérkezett 

kérdőívek érvényességének 

ellenőrzése  

Adattábla készítése, az 

adatok értékelése, grafikonos 

ábrázolása 

A válaszok értékelése, 

következtetések levonása, 

javaslatok tétele 

 

A kutatás hipotézisei  

A kutatásban fő- és alhipotézisek fogalmazódtak meg. Az alábbi főbb hipotézisekből indultam 

ki: 

A történelmet német nyelven oktatók munkáját és a diákok tanulását érzékelhetően 

hátráltatja, hogy nincs történelmi szakkifejezés gyűjtemény. 

Feltételezem, hogy amennyiben lenne hozzá oktatási segédanyag (szószedet/szótár) a tanulók 

számára nehezen érthető német nyelvű tankönyveket többen használnák az oktatásban. 

 

A kutatásban az alábbi alhipotézisek fogalmazódtak meg 

 

1. Feltételezem, hogy a tanárok megítélése szerint nem elegendő a tankönyv és 

oktatási segédlet-ellátás az idegen nyelvű történelemoktatáshoz (1. kérdés). 

2. Feltételezem, hogy a német nyelvre fordított történelem tankönyveket inkább a 

középiskolában használják a tanárok, mint az általános iskolában (2. kérdés). 

3. Feltételezem, hogy a tanárok többsége a magyar nyelvű tankönyveket nem 

használja a német nyelvű történelemoktatás során (3. kérdés). 

4. Feltételezem, hogy a tanárok többsége saját szószedetet állít össze diákjai számára 

(4. kérdés). 
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5. Feltételezem, hogy a véleményük szerint a tanulás-tanítás folyamatát 

nagymértékben megkönnyítené egy német nyelvű történelmi szakkifejezéseket 

tartalmazó szószedet (5. kérdés). 

6. Feltételezem, hogy a tanárok többsége szerint nagymértékben hasznos lenne a 

szószedetbe komplett kifejezéseket/állandósult szókapcsolatokat is beleírni (6. 

kérdés). 

7. Feltételezem, hogy a tanárok jelentős része hasznosnak találna egy ilyen szószedetet 

a célnyelvi civilizáció tantárgy tanításánál, tanulásánál is (7. kérdés). 

8. Feltételezem, hogy a tanárok nagy része a magyar történelemmel kapcsolatos 

tartalmakat is idegen nyelven tanítja (8. kérdés). 

9. Feltételezem, hogy a  magyar történelmet magyar nyelven tanítók a legfontosabb 

kifejezéseket német nyelven is megtanítják (9. kérdés). 

10. Feltételezem, hogy ennek az a legfőbb oka, hogy a német nyelvű érettségin a 

magyar történelem körébe tartozó részeket is német nyelven kell teljesíteni, 

valamint, hogy a diákok a magyar történelemről is tudjanak németül beszélni (10. 

kérdés). 

11. Feltételezem, hogy a tanárok megítélése szerint német-magyar szótárra lenne 

nagyobb szükség, mint magyar-németre (11. kérdés) 

12. Feltételezem, hogy a német nyelvű tankönyvet jelenleg nem alkalmazó tanárok 

minden esetben használnák a német nyelvre fordított tankönyveket, ha lenne hozzájuk 

szószedet (12. kérdés). 

 

A kutatási minta 

Hogy a kutatásom megfeleljen a tudományosság kritériumainak, elsősorban a 

megismételhetőség követelményének, bemutatom, hogy az alapsokaságból (történelem 

tanárok) milyen mintán végeztem el a vizsgálatot. A kutatás végrehajtásához tehát a történelem 

tanár alapsokaságot vettem alapul, melyből mintának azokat a pedagógusokat választottam ki, 

akik két tanítási nyelvű iskolákban oktatnak történelmet német nyelven. Közülük a mintát 

random módon választottam ki, nem szabtam meg nemet, életkort és szakmai tapasztalatot. A 

kiküldött 45 kérdőívből 30 érkezett vissza.  
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A kutatás eszköze, lefolytatása 

A kutatás eszközének egy 12 kérdésből álló kérdőívet állítottam össze. Eldöntendő és 

feleletválasztásos kérdéseket alkalmaztam, esszékérdés nem volt a kérdőívben. A kérdések egy 

része a történelmet német nyelven oktatók alkalmazott oktatási eszközeire és azok 

hiányosságaira kérdezett rá. Más részük azt kutatta, hogy hasznosnak tartanának-e egy új 

segédeszközt: német nyelvű szószedetet, s amennyiben igen, milyen elvárásokat támasztanak 

vele szemben. A vizsgálat nyomtatott kérdőívek kitöltetésével az iskolákban koordinátorok 

segítségével történt. A kérdőívhez megjegyzéseket, kitöltési instrukciókat nem adtunk. A 

beérkező adatokat rendszereztem, tisztítottam, adattáblába rendeztem. 

 

Az adatok összegzése 

Az eredmények összegzésekor megállapítottam, hogy a visszaérkezett kérdőívek helyesen 

lettek kitöltve, értékelhető válaszok születtek.  Az eredményeket az alábbi táblázatban mutatom 

be: 

Kérdés a % b % c % d % 

1.) Véleménye szerint 

van-e elegendő 

tankönyv és oktatási 

segédlet az idegen 

nyelvű 

történelemoktatáshoz? 

igen 100 nem 0 - - - - 

2.) Az alábbiak közül 

mit használ a német 

nyelvű 

történelemoktatáshoz? 

(2/a melléklet) 

Száray M. 

német nyelvre 

fordított 

tankönyveit 

50 

Helméczy 

M./Horváth 

P. német 

nyelvre 

fordított 

tankönyveit 

14 

Külföldön 

készült 

német 

nyelvű 

tankönyveket 

6 Egyéb 50 

3.) Használja-e a 

magyar nyelvű 

történelemkönyveket 

kiegészítésként a 

német nyelvű 

történelemoktatásban? 

(2/b melléklet) 

Igen 60 Nem 40 - - - - 
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4.) Állít-e össze saját 

szószedetet a diákok 

számára? 

Igen 76 Nem 24 - - - - 

5.) Mennyiben 

könnyítené meg a 

tanítási-tanulási 

folyamatot egy előre 

elkészített szószedet? 

(2/d melléklet) 

Nagymértékben 47 Kismértékben 53 
Egyáltalán 

nem 
0 - - 

6.) Mennyire lenne 

hasznos, ha a 

szószedetbe komplett 

kifejezések is 

belekerülnének? (2/d 

melléklet) 

Nagymértékben 60 Kismértékben 10 
Egyáltalán 

nem 
30 - - 

7.) Hasznosnak 

találná-e a szószedetet 

a célnyelvi civilizáció 

tantárgy oktatásában? 

(2/e melléklet) 

Igen 70 Nem 13 
Nem tudom 

megítélni 
17 - - 

8.) Milyen nyelven 

tanítja a magyar 

történelmet? (2/f 

melléklet) 

Magyarul 77 Németül 23 - - - - 

9.) Amennyiben 

magyarul, a fontosabb 

szavakat, 

kifejezéseket 

elmondja-e németül 

is? (2/g melléklet) 

Igen 30 

Igen, de nem 

minden 

esetben 

52 Nem 18 - - 

11.) Milyen típusú 

szószedetre lenne 

nagyobb szükség? 

Magyar-német 18 
Német-

magyar 
82 - - - - 

12.) Ha egy új, a 

német nyelvre 

fordított tankönyvek 

Igen 18 

Igen, de nem 

minden 

esetben 

53 Nem 29 - - 
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szövegeit lefedő 

szószedet készülne, 

használná-e az 

oktatásban? (2/i 

melléklet) 

A 10. kérdés esetében több válasz is megjelölhető volt, az eredmények az alábbiak szerint 

alakultak:  

Kérdés a % b % c % d % 

10.) Amennyiben 

az előző kérdésre az 

a.) vagy b.) választ 

jelölte meg, mi 

ennek az oka? Több 

válasz is 

megjelölhető! (2/h 

mellékelt) 

Mert a német 

nyelvű érettségi 

a magyar 

történelmet is 

német nyelven 

kérdezi. 

79 

Szeretném, hogy 

a diákok a 

magyar 

történelemről 

német nyelven 

is tudjanak 

beszélni. 

68 Egyéb 42 - - 

Az adatokat leíró statisztikai módszerrel elemeztem.  A hipotéziseim és az eredmények 

összevetése alapján az alábbi megállapításokat tettem: 

Hipotézis Igazolódott/nem igazolódott 

A történelmet német nyelven oktatók 

munkáját és a diákok tanulását hátráltatja, 

hogy nincs történelmi szakkifejezés 

gyűjtemény 

 

Igazolódott 

Feltételezem, hogy a tanulók számára 

nehezen érthető német nyelvű 

tankönyveket többen használnák az 

oktatásban, amennyiben lenne hozzá 

oktatási segédanyag (12. kérdés) 

Részben igazolódott 

Feltételezem, hogy a tanárok megítélése 

szerint nincs elegendő tankönyv és oktatási 

segédlet az idegen nyelvű 

történelemoktatáshoz (1. kérdés) 

 

Igazolódott 
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Feltételezem, hogy a tanárok többsége az 

oktatás során a német nyelvre fordított 

történelem tankönyveket nem használja (2. 

kérdés) 

 

Igazolódott 

 

Feltételezem, hogy a tanárok többsége a 

magyar nyelvű tankönyveket nem 

használja a német nyelvű 

történelemoktatás során (3. kérdés) 

 

Nem igazolódott 

Feltételezem, hogy a tanárok többsége 

saját szószedetet állít össze diákjai 

számára (4. kérdés) 

 

Igazolódott 

Feltételezem, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatát nagymértékben megkönnyítené 

egy német nyelvű történelmi 

szakkifejezéseket tartalmazó szószedet (5. 

kérdés) 

 

 

Részben igazolódott 

Feltételezem, hogy a tanárok többsége 

szerint nagymértékben hasznos lenne a 

szószedetbe komplett kifejezéseket is 

beleírni (6. kérdés) 

 

Igazolódott 

Feltételezem, hogy a tanárok jelentős része 

hasznosnak találna egy ilyen szószedetet a 

célnyelvi civilizáció tantárgy tanításánál, 

tanulásánál is (7. kérdés) 

 

Igazolódott 

 

Feltételezem, hogy a tanárok nagy része a 

magyar történelmet is idegen nyelven 

tanítja (8. kérdés) 

 

Nem igazolódott 

Feltételezem, hogy a történelmet magyar 

nyelven tanítók a legfontosabb 

kifejezéseket német nyelven is megtanítják 

(9. kérdés) 

 

Részben igazolódott 

 

Feltételezem, hogy ennek az az oka, hogy 

a német nyelvű érettségin a magyar 

 

Igazolódott 
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történelem körébe tartozó részeket is 

német nyelven kell teljesíteni, valamint, 

hogy a diákok a magyar történelemről is 

tudjanak németül beszélni (10. kérdés) 

Feltételezem, hogy a tanárok megítélése 

szerint német-magyar szótárra lenne 

nagyobb szükség (11. kérdés) 

 

Igazolódott 

Feltételezem, hogy a német nyelvű 

tankönyvet nem alkalmazó tanárok minden 

esetben használnák a német nyelvre 

fordított tankönyveket, ha lenne hozzájuk 

szószedet (12. kérdés) 

 

Részben igazolódott 

 

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Általánosságban megállapítható, hogy a tankönyvek és oktatási segédeszközök választéka 

szűkös, minősége nem egyszer vitatott, ezért szükség lenne a fejlesztésükre, kiegészítésükre. A 

történelem oktatás eszközeit tekintve elmondható, hogy bár vannak a Nemzeti Alaptantervnek 

megfelelő, és a helyi tantervek oktatási témáit lefedő tankönyvek, de azok rendszerint a magyar 

könyvek tükörfordításai, ami miatt a diákok számára nehezen érthetők. Nem jelenik meg 

bennük a nyelvtanulás egyik alapvető kritériuma, a fokozatosság, valamint nem illeszkedik a 

diákok nyelvtudásához. További problémát jelent az idegennyelvű történelem oktatásban, hogy 

külföldi tankönyvek akkreditációja nem oldhatja meg a tankönyv és segédeszközhiányt, hiszen 

az egyes nemzetek, régiók történelem-értelmezése egymástól jelentős eltérést mutathat, illetve 

bizonyos témák ezekből hiányoznak. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy az elérhető 

tankönyvek jelentősen drágábbak, mint a magyar verziójuk.   

Kis számban megtalálhatók központilag készített oktatási segédeszközök, de a szakszótárak 

vagy a modern, témaspecifikus glosszáriumok azonban teljesen hiányoznak. A tanárok ezt a 

hiátust saját készítésű anyagokkal próbálják áthidalni, így ezek az anyagok eltérő minőségűek.  

A két tanítási nyelvű iskolák esetében szembetűnő anomáliának mondható, hogy a két 

tannyelvű érettségi követelményei és a célnyelvi történelemoktatásra vonatkozó törvényi 

szabályozások egy igen jelentős pontban nincsenek összhangban. Ez a pont a magyar 

történelem oktatása és számonkérése. Rendelet mondja ki ugyanis, hogy az iskolák a magyar 

történelmet magyarul kötelesek tanítani, ugyanakkor a két tanítási nyelvű érettségin ezeket a 

részeket is németül kérik számon. Az idegen nyelven érettségizők így sokszor magyarul 



 

77 

 

tanulják az adott részt, míg tudásukról számot adni németül kell belőle, ami ronthatja a 

teljesítményüket. Ez a tényező a későbbiekben akár visszavetheti a célnyelvi érettségit választó 

diákok számát is. Ezen felül a jelenség, a diákok sikeres érettségijének érdekében, arra 

késztetheti a pedagógusokat, hogy ne tegyen eleget az előírásnak, vagy mindkét nyelven 

magyarázzák meg az anyagot, ami több munkát és időt vesz igénybe.  

A kérdőív tapasztalatai szerint  nincsen elegendő tankönyv és oktatási segédanyag a német 

nyelvű történelem oktatáshoz. A tanárok német nyelvre fordított és külföldön készült könyvek 

helyett saját készítésű anyagokat használnak, többségük kiegészítésként pedig magyar nyelvű 

könyveket. Ennek vélhetően az az oka, hogy a diákok nyelvi szintje ezt igényli. A 

megrendelhető tükörfordítású könyveket ugyan a gimnáziumokban gyakrabban használják, 

mint az általános iskolákban, a legtöbb pedagógus mégis inkább saját készítésű tananyagokból 

tanít. Ennek vélhetően az az oka, hogy a fordítások nyelvi szintje meghaladja az adott 

célcsoportok nyelvtudását. A német nyelvre fordított tankönyveket használóknak igényük lenne 

egy teljes tananyagot lefedő, központilag összeállított szószedetre. A kutatásból egyértelműen 

kiderült, hogy a tanárok elsősorban német-magyar szószedetet igényelnek, mert a tanulási 

technikából adódóan, a diákok ezt jobban tudják használni.  

Ugyanakkor a meglévő tükörfordítású tankönyvek szövegeinek nyelvi nehézségét jelzi, hogy 

ha el is készülne egy ilyen glosszárium, a válaszadók 29%-a mégsem használná ezeket a 

könyveket, 53 %-uk pedig csak bizonyos esetekben. A kérdőíves vizsgálat igazolta továbbá, 

hogy egy előre készített szószedetben a tanárok szívesen látnának komplex 

kifejezéseket/állandósult szókapcsolatokat is. A válaszadók 100 %-a szerint egy ilyen típus 

lexikográfiai referenciamű megkönnyítené a diákok és tanárok munkáját a 

történelemoktatásban és tanulásban (47% szerint nagymértékben, 53 % szerint kisebb 

mértékben). A diákok elsősorban a hosszú, sokszor eredménytelen szótározást, a tanárok pedig 

a felkészülési időt rövidíthetnék jelentősen vele, valamint mindkét csoport esetében szavatolná 

az adott kifejezések helyes, autentikus német nyelvű használatát. A kérdőíves vizsgálat egy, 

már többször említett gyakorlati kérdésre is ráirányította a figyelmet, miszerint a történelemet 

német nyelven oktató iskolák a tantárgy magyar vonatkozású részeit kötelesek magyar nyelven 

oktatni, de annak számonkérése az idegennyelvű történelem érettségin célnyelven történik.  A 

vizsgálat szerint a megkérdezettek túlnyomó többsége (77%) a történelem magyar 

vonatkozásait nem németül, hanem magyarul tanítja. 23%-uk tehát eltér a rendeletben 

foglaltaktól. A fontosabb szavakat, kifejezéseket viszont 82%-uk mondja el németül is. Ennek 

az az oka, hogy szeretnék, hogy a diákok a német nyelvű érettségin jól szerepeljenek, illetve, 
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hogy a magyar történelemről németül is tudjanak beszélni. Az idegennyelv-használók nagyon 

sok esetben kommunikálnak hazájukról, így természetesen annak történelméről is.27  

A fentiek alapján fontos lenne a fellelhető magyar történelem könyvek fordítására egy olyan 

változatot készíteni, ami nyelvismereti szempontból a diákok életkori sajátosságainak és nyelvi 

szintjének jobban megfelel. Szükség lenne egy német-magyar szakglosszáriumra, amely 

nemcsak egyszerű kifejezéseket, hanem komplex fogalmakat tartalmaz. Ehhez hasznos lenne, 

ha a modern nyelvoktatás kritériumainak megfelelően, készülnének szótárdidaktikai 

segédanyagok is. A szótározási szokások átalakulása miatt a jövőben elengedhetetlenné válik 

továbbá, hogy a nyomtatott szószedetek mellett a digitális, keresés-optimalizálással készült 

glosszáriumok is megjelenjenek.  

Nagyban megkönnyítené a pedagógusok munkáját egy korszerű feladatbank is, amely kész, 

egymásra épülő, de önállóan is alkalmazható, a fokozatosság elvét követő, német nyelvű 

feladatokat kínál.  

A történelem magyar vonatkozású részeinek oktatása és számonkérése közötti anomáliát 

feloldhatná, ha újra ugyanazon a nyelven oktatnák, amelyen számon kérik, vagy ugyanolyan 

nyelven kérjék számon, amelyen oktatják. Amennyiben ez nem lehetséges, a célnyelven 

érettségizők számára lehetővé kell tenni a német fakultációt a történelem magyar vonatkozású 

részeinek megtanítására, melyhez biztosítani kell az anyagi hátteret. 
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JAKAB-KÖVES GYOPÁRKA 

SEBESTYÉN JENŐ SZÖVETSÉGI TEOLÓGIÁJA 

 

Ha végigtekintjük a szövetségi teológia dogmatörténetét, magyar vonatkozásban két olyan 

kiemelkedő teológust kell megemlítenünk, aki dogmatikáját a szövetségi szemlélet alapján 

építette fel: Szegedi Kis Istvánt és Sebestyén Jenőt. Ezúttal Sebestyén Jenő munkásságát 

vizsgálom meg sajátos szövetségteológiai aspektusból. Mielőtt azonban ismertetném, milyen 

szövetségi hangsúlyai vannak Sebestyén dogmatikai munkásságának, érdemes röviden 

összefoglalni azt, hogyan mutatkozik meg általában egy-egy dogmatikán a szövetségi jelleg. 

Mi határozza meg e szemléletet? 

A szövetségi teológia egyrészt a Szentírást kontextuális egységként kezeli, tehát 

strukturálisan is úgy építi fel a maga teológiai mondanivalóját, hogy a két szövetséget 

egységben látja, a teremtéstől az új teremtés kijelentéséig. Leginkább azonban az elvi alapok a 

meghatározóak. Ezek szerint Isten célja az emberrel a Krisztusban való megbékélés, amely 

töretlenül végigvonul az ember történetén, mert Isten eleve elhatározta. Egyúttal Isten 

gondviselésével végig is kíséri az embert közösségi történetében éppúgy, mint egyéni 

élettörténetében. A szövetség Isten és az ember kapcsolatáról szól, mégpedig oly módon, hogy 

Isten kiválasztotta partneréül az embert, terve rá irányul. Ez a viszony közösségi, mert 

közösségben választja ki az embert. Másrészt egy olyan partneri kapcsolatról van szó, amelyben 

az ember nem egyenrangú a szövetség létrehozójával, Istennel, hiszen Isten szuverén Úr az 

emberrel való kapcsolatában és a vele való történet alakításában.  

A szövetségi elgondolás tehát nem csak egy rövid bekezdés a szövetségi teológus 

dogmatikájában, hanem a teljes dogmatikai tanítást meghatározó, rendszerző és elvi szempont. 

Ez Sebestyén Jenő művében végigkövethető. Márpedig Sebestyén Jenő kéziratban fennmaradt 

dogmatikája a mai napig a legfontosabb magyar nyelvű református szisztematikus teológiai 

tananyag. Még akkor is így van ez, hogyha a fiatal teológus olykor meg is ijed ettől a hatalmas 

műtől. Kicsit olyan ez, mint amikor Karl Barth először találkozott az ún. Heppével, Heinrich 

Heppe 19. századi német teológus alapművével. Barth leírja, hogy a Heppe, ez a dogmatikai 

alapmű neki egy logaritmustáblázatot juttatott eszébe. 1  Azonban Heppével ellentétben 

Sebestyén műve nem száraz, hanem sodró lendületű, és végig a teológus szent szenvedélye 

hatja át; dinamizmusa, lelkesedésének heve egyenesen „fertőző”, magával ragad. 

 
1 Bizer, Ernst.: Historische Einleitung des Herausgebers, in: Heppe, H. – Bizer, E.: Die Dogmatik der evangelisch-

reformierten Kirche, Neukirchen, Neukirchener Verlag, 19582, VII–VIII. 
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Sebestyén Jenő (1884—1950) 1884-ben született Csúzán. A budapesti teológián végzett, 

majd három évig az Utrechti Egyetemen tanult. Elsősorban a holland és angol nyelvű kortárs 

teológiai iskolákon nevelkedett. 1910-től a budapesti református teológia rendszeres teológiai 

tanszékének tanára lett. 1917-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1918-tól nyugdíjazásáig 

rendszeres teológiát tanított, majd 1928-tól 1938-ig vezetője is volt a teológiának. A teológiai 

liberalizmussal szembeforduló úgynevezett „történelmi kálvinizmus” legkiemelkedőbb 

képviselőjének számított. 1920-tól 1931-ig a Kálvinista Szemlét, 1934 és 1938 között a Magyar 

Kálvinizmust szerkesztette.2  

A történelmi kálvinizmus az akkori szellemi légkörben sajátos színt adott Sebestyén teljes 

életművének, teológiai, tanári, értelmiségi munkásságának. Ez több volt, mint a ma egyre 

nagyobb tért hódító civil vallás3. Bár közvetetten, de a felelősségvállalás etikai imperatívusza 

a szövetségi teológia rendkívül jellemző következménye, ami az Istentől kapott imago Deihez 

tartozó mandátumból4 adódik, illetve abból, hogy Isten a vele való kapcsolatra közösségként 

hívja el az embert. 

Mint arra utaltam, Sebestyén Jenő elsősorban a holland és angol nyelvű kortárs teológiai 

iskolákon nevelkedett. Azok a nagy dogmatikai összefoglalók, amelyeknek hatása érezhető a 

Református dogmatika című anyagában, nagyrészt valamilyen szövetségteológiai irányzathoz 

tartoztak, különösen így van ez a holland Herman Bavinck és az Egyesült Államokbeli Charles 

Hodge esetében. Sebestyén Jenő publikációival és egyetemi előadásainak anyagával a 20. 

századi magyar dogmatikában olyan szerzőket és irányzatokat tudott ismertté tenni, akikkel a 

többnyire német nyelven kommunikáló tudományosság abban az időben nem foglalkozott. 

Sebestyén Jenő fő műve, a Református Dogmatika mindenekelőtt teológiai tananyagnak 

készült. A körülményeknek és a kor nehézségeinek tudható be, hogy a mai napig átfésületlen 

 
2 Magyar életrajzi lexikon 1000–1990, (Főszerk.: Kenyeres Ágnes), 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html, (Letöltés: 2021. április 6.). Aalders, Maarten J.: Jenő Sebestyén 

(1884-1950), eredoctor aan de Vrije Universiteit, https://www.geheugenvandevu.nl/personen/sebestyen-jeno, 

(Letöltés: 2021. április 6.). Tulajdonképpen szimbolikusnak nevezhetnénk azt, hogy Sebestyén Jenőről az 

internetre a Kuyper alapította VU (Amszterdami Szabad Egyetem) honlapján lehet olvasni a legbővebben, s ők 

tették fel róla a világhálóra az egyetlen nyilvános portréképet is. 
3  A szociológia a szó alatt olyan hitvallások, szimbólumok és rituálék összességét érti, ami az egyházaktól 

függetlenül is beintegrálódott a közbeszédbe, és elsősorban a politikai kultúrába. A cél egyfajta vallásos hatalmi 

legitimáció. Vö. Schieder, Rolf: Civil Religion, in Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 2., Tübingen, Mohr 

Siebeck, 19994, 382.  
4 A bibliai teremtéstörténet ír az emberről, akit Isten a maga képmására (imago Dei) teremtett. Ebben az embernek 

ad egy megbízatást (mandatum), hogy a teremtett világ felett helytartóként uralkodjon és jó gazdaként őrizze azt: 

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 

Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és 

hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!” 

(1Móz 1,27-28) 
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és szerkesztetlen anyag, amely jóval többet érdemelne, mint hogy egy kurzustári jegyzet 

maradjon. 5  Sebestyén Jenő a magyar református dogmatika egyik legalaposabb és 

legműveltebb tudósa volt. Hihetetlen lexikai tudással felvértezve egy teljes, minden tételében 

kidolgozott dogmatikai anyagot adott a teológusnemzedékek kezébe. Lehet, hogy ma 

skolasztikusnak tűnik ez a tudás, de valójában rendkívül átfogó, logikusan rendezett dogmatika-

tankönyvről van szó, aminek szüksége lenne átnézésre, javításra és némi szerkesztői munkára. 

Ugyanakkor az anyag fésületlen abban a tekintetben is, hogy olykor inkább a beszélt előadás 

nyelve dominál, nem pedig az ékesszólás. Sajátosan „Sebestyén-mondatokkal” találkozunk, 

amelyekben visszacseng egy ma már letűnt korszak idegen nyelvi fordulatoktól sem mentes 

kifejezésmódja.  

Sebestyén Jenő dogmatikájától a mai napig fél a diákok egy része a komoly terminológiai 

apparátus miatt. Sebestyén olykor valóban skolasztikus, abban az értelemben, hogy szeret 

rendszerezni és szeret osztályozni – nyilvánvaló, hogy erre szükség is van a tudás 

megalapozásához. Ugyanakkor árulkodó, amikor védi a református teológiát a skolasztikus 

túlzások vádja ellenében: „Ezzel lehet vádolni a ref. theologiát; azonban ne feledjük el, hogy a 

skolasztika hibájába csak azok esnek, akik nagyon foglalkoznak a theologiával.”6 

Sebestyén Jenő rendszeresen idéz a kor nagy református teológusaitól, akik a neo-ortodoxia 

képviselői, illetve előkészítői voltak, elsősorban a kevésbé szisztematikusan építkező 

Kuypertól7, az alapos Bavincktól, az amerikai Charles Hodge-tól, illetve a holland Oosterzee-

től. A vendégszövegek olykor jelöletlenek, de nyilvánvalóan felismerhetőek elsősorban 

Bavinck kijelentései és nézetei, különösen is a szövetségre vonatkozólag. 

A szövetségi gondolat nem bukkan fel mindenütt a teljes sebestyéni dogmatikában, a maguk 

helyén megfelelő arányban árnyalja mind a cselekedeti szövetség, mind a kegyelmi szövetség 

témáját. Azonban a szövetség jelentőségét alapvetőnek tekinti. Mind történeti, mind kortárs 

áttekintésében azt mondja, csak a református teológia ismerte fel a szövetség gondolatának 

jelentőségét: „Szövetség nélkül azonban nem lehet theologia, mert ebből áll a vallás.”8 Sőt, a 

 
5 A Sebestyén Jenőtől származó idézeteknél éppen ezért csak a legindokoltabb esetben teszem ki helyesírási és 

elírási eltéréseknél a (sic!) jelzést. A mondanivaló minőségéből semmit nem von le az, hogy egy régies helyesírást 

követ a jegyzet, illetve számos elírással is találkozunk, ezért nem szeretném, ha a figyelem elsősorban erre 

irányulna. 
6 Sebestyén J.: Református Dogmatika, I., 149. 
7 Erről bővebben l.: Damásdi Dénes.: Abraham Kuyper hatása Sebestyén Jenő ekkléziológiájában, Academia, 

https://www.academia.edu/41058849/Abraham_Kuyper_hat%C3%A1sa_Sebesty%C3%A9n_Jen%C5%91_ekkl

%C3%A9ziol%C3%B3gi%C3%A1j%C3%A1ban, (Letöltés: 2021. május 12.). 
8 uo., I., 150. 
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szövetségek kialakulását az emberi lét „egyik nagy erkölcsi törvényének” látja, amely a 

kapcsolatalakítás egyik alapvető módja a „szellemerkölcsi lények” között.9 

Mivel a Református dogmatika egyfajta tankönyv, ezért Sebestyén Jenő kitér azokra a 

terminológiai és strukturális elemekre, amelyek a református tudományos nyelvben 

megjelennek. Ezért alapvetően háromféle szövetségről beszél: 

1. A cselekedeti szövetség (foedus operum), amit Isten Ádámmal kötött. 

2. A kegyelmi szövetség (foedus gratiae), ami Krisztusban valósult meg. 

3. A természeti szövetség (foedus naturale, vagy foedus naturae), amit 

Isten Noéval, s ezzel együtt az egész teremtett világgal kötött. Ezt a természetes 

istenismerettel hozza kapcsolatba, másrészt azzal az egyetemes kegyelemmel, 

amely minden emberre kiárad. 

Ugyanakkor Sebestyén Jenő a kérdéskört így zárja: „Valójában azonban mind a három 

kegyelmi szövetség, mert hiszen Isten kegyelmes lehajlásának a gyümölcse.” 10  Az 

örökkévalóság szempontjából csak egy szövetség van, a különbözőséget mi valójában 

tapasztalati úton látjuk, mert „az ember számára különféle formában jelenik meg”.11 „A szöv. 

(sic!) azért többféle, mert többféle az ember állapota.”12 A céluk és tartalmuk ugyanaz. 

 

A CSELEKEDETI SZÖVETSÉG 

Sebestyén Jenő a cselekedeti szövetséget az antropológiai részen belül tárgyalja, s azt az imago 

Dei-ből, azon belül az ember rendeltetéséből vezeti le. A cselekedeti szövetség e szerint egy 

Istennel való „öntudatos viszony”, amelyből megszületett a „religio”, azaz vallás.13 Tisztán 

látszik, hogy Sebestyén itt egy az egyben átvette Bavinck tézisét. 14 A cselekedeti szövetség egy 

természetes kapcsolat volt Istennel – jelzi egy tipikus sebestyéni mondattal: „Belső életének 

dispositioja tökéletes szimpathiában állott az Úrral…”.15 Az ember rendeltetése az volt a status 

integritatis16 állapotában, hogy „Istent tisztelje és szolgálja”. E kultusz és az engedelmesség 

nem a bűn következményeként jött a világba, hanem már eredeti állapotában hozzátartozott a 

teremtett emberhez. Ebből a rendeltetésből létrejött az Isten és ember közötti különleges 

 
9 uo., I., 180. 
10 uo., I., 179. 
11 uo., I., 180. 
12 uo., I., 180. 
13 uo., I., 149. 
14 Bavinck, Herman.: Reformed Dogmatics, Abridged in One Volume, Grand Rapids, Baker Academic, 2011, 331–

332. 
15 Sebestyén J.: Református Dogmatika, I., 149. 
16 Az ember eredeti állapota a bűneset előtt. 
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kapcsolat, amit a teológia „azután a Cselekedeti Szövetség gondolatával akart kifejezni”17. 

Sebestyén Jenő érezhetően finoman és árnyaltan fogalmaz ebben, hiszen valóban egy későbbi, 

dogmatikai terminológiával van itt dolgunk. 

A cselekedeti szövetség nem intézmény, hanem egy „organikus és természetes kapcsolaton 

alapuló viszony”. „Ezért a Cselekedeti Szövetség realizálja a legszebben a vallás igazi 

eszméjét”18, mondja, és ismét Bavinck „igaz vallás” elképzelését látjuk itt viszont, majd jelzi is 

a holland rendszeres teológus nevét, amikor idézi, hogy a „foedus operum… a vallás formája 

az Isten képére teremtett embernél”.19 

Mi is a cselekedeti szövetség? „Olyan szent viszony Isten és az ember között, amely, mint 

vallás és erkölcs, a Cultus Deiben nyert kifejezést.”20 Isten ugyanis egy „szent kapcsolatba” 

lépett az emberrel, mégpedig azért, hogy a gondviselését véghez tudja vinni a személyes 

kapcsolat szintjén. A szövetség lényege és célja az, hogy általa megvalósulhasson a szabadítás, 

a megváltás.21  A vallás tehát Sebestyén szerint is szövetségi formában jut kifejezésre, s „ennek 

az igazi vallásos kapcsolatnak az Isten képére teremtettség az alapja.”22 Ám mindez kizárólag 

Isten szuverén akaratából valósulhat meg.  

Sebestyén Jenő egy további szövetségről is beszél Kuyperre hivatkozva, amikor a 

szövetséget a Szentháromságon belüli örök szövetségre, az „ősképre” vezeti vissza.23 Ez a 

Szentháromságon belüli döntés, amely mintegy szövetség szintjén valósul meg „Isten örök 

tanácsvégzésében”. 24   Ez a tisztán spekulatív elképzelés eredetileg főként Cocceiusnál 

kidolgozott tézis 25 , vitatott tan és véleményem szerint az ortodox szövetségi teológia 

legkényesebb, sőt legtámadhatóbb pontja, amit Sebestyén Jenő fenntartás nélkül átvesz. A 

kegyelmi szövetség kapcsán is ír majd erről, hasonlóan megfogalmazza a Szentháromságon 

belüli pactum salutis, azaz békesség tanácsának „őskép” jellegét, amit egy belső, „rejtelmes 

szövetségnek” nevez.26  

Szintén Bavinck hatását érezzük, amikor a szövetség közösségi jellegéről szólva azt 

olvassuk, hogy a szövetség egy „organikus kapcsolat” „az organikus fővel”.27 Bár Karl Barth-

 
17 uo., I., 149. 
18 uo., I., 149. 
19 uo., I., 149. 
20 uo., I., 150. 
21 uo., I., 150. 
22 uo., I., 151. 
23 uo., I., 150. 
24 uo., I., 151. 
25 Muller, Richard A.: After Calvin. Studies in the Development of a Theological Traditon, New York, Oxford 

University Press, 2003, 187. 
26 Sebestyén J.: Református Dogmatika, I., 180. 
27 uo., I., 150. 
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tól eltérően nem analógiának nevezi az Isten és ember közötti kapcsolat, illetve az emberi 

közösségek jellegét, de kiemeli azt, hogy a szövetségben érvényesül az „emberiség etikai 

szolidaritása”28, sőt ez a viszony pozitív példa lehet az emberek egymás közötti viszonyának 

struktúrái számára is.29 

Sebestyén Jenő felteszi a kérdést, ami valóban vitapontnak számított, hogy a bűneset 

„megszüntette-e a cselekedeti szövetséget”? A magyar rendszeres teológus válasza egyértelmű: 

a szövetséget nem lehet érvényteleníteni, mert Isten és az ember között más viszonyrendszer 

nem létezhet. „A szövetségi viszony … még a kárhozat helyén is megmarad…”30 

 

A KEGYELMI SZÖVETSÉG 

A kegyelmi szövetséget már a szoteriológia rész alatt tárgyalja. A bűn a törvény megszegése 

(anomia) és egyben – Sebestyén kifejezésével – a cselekedeti szövetség „megtörése”. 31 

Azonban a büntetés mellett párhuzamosan mindenütt láthatjuk Isten kegyelmének jeleit, 

mondja Sebestyén ismét Bavinck gondolatmenetét idézve. „Isten a paradicsomi anyaígérettel 

proklamálja a büntetést, de a megváltást is (Gen. 3:15).”32 Az elvesztett üdvösséget a kegyelmi 

szövetség révén érheti majd el az ember.  

 

„Isten megmutatta az utat az embernek, hogy talpraállhasson és új életet kezdhessen. Isten 

ugyanis továbbra is szövetségben akart maradni az emberrel és ezt a szent kapcsolatot, amely 

mintegy megszakadt, Isten speciális úton készítette elő a maga kegyelmének a munkájával. 

Ez az, amit a theologia kegyelmi szövetségnek nevez.”33  

 

Ami közös a bűneset előtti emberi mivoltunkkal – a „homo idealis” és a „homo naturalis” 

helyzetével –, az a kegyelem, a szövetség, ám az elsőnél a kegyelem „természetes, magától 

értetődő volt”, a másodiknál szoteriológiai jellegű.34  A kegyelemnek, a szövetségnek és a 

megváltásnak a közös alapja pedig a pactum salutis és „Isten örök végzése”.35  

 
28 uo., I., 150. 
29 uo., I., 151. 
30 uo., I., 151. 
31 uo., I., 177. 
32 uo., I., 181. 
33 uo., I., 177. 
34 uo., I., 177. 
35 uo., 177–178. 
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Sebestyén Jenő azt mondja, hogy a bűn elterjedése után a kegyelem a Noéval kötött 

univerzális természeti szövetségben 36  öltött formát, s egyetemesen kiáradt az egész 

emberiségre, miközben előkészítette az utat a kegyelmi szövetség számára. 37  A kegyelmi 

szövetség alapja, mint minden Istennel kötött szövetségé, az az „őskép”, amely a 

Szentháromságon belül már megvolt az örökkévalóságban, mert „a Szentháromságon belül is 

rejtelmes szövetség van”.38  

A kegyelmi szövetségben Isten cselekszik, Ő az, aki lehajol, aki kezdeményez, aki végrehajt. 

A szövetség helyreállításának célja az újjáteremtés, amelyet megelőz a megváltásra vonatkozó 

döntés, a predestináció, a kiválasztás.39 „A szövetségnek tehát vannak feltételei és pedig Isten 

részéről az, hogy végrehajtja ígéreteit, az ember részéről pedig az, hogy fogadja; amit Isten 

ad.”40 

Azonban nagyon fontos kitétel, hogy a kegyelmi szövetség nem szűnteti meg a cselekedeti 

szövetséget, legalábbis az emberre vonatkozó következményeit. Mindezt a római katolikus 

egyház megigazulás-tanával polemizálva mondja Sebestyén.  A kegyelmi szövetség ugyanis 

betölti a cselekedetit, de nem az ember érdeme, hanem Jézus Krisztus által. Ő szenvedett Ádám 

és utódai helyett, felvette a bűnöket. Így a kettőt – a két szövetséget – „egybe is lehet foglalni 

és ez az élet szövetsége”, mondja Sebestyén Jenő, „amellyel az ember az örökéletre eljut.”41 A 

különbség a két szövetség között e tekintetben az, hogy „az elsőben ki kellett volna érdemelni” 

a szövetséget, a másodikban csak el kell fogadni azt, amit Isten kegyelemből ad. Ez utóbbiban 

a „kiérdemlést” Jézus Krisztus végezte el. Ebbe pedig beletartozik a törvény is, „mert a 

bűntudatot és a megváltás után való szomjúságot felébresztette”.42 Ez egyértelmű utalás Kálvin 

törvényértelmezésére.43 „A bűnbeesés előtt cselekedet által kellett volna eljutnia az örök életre. 

A bűnbeesés után örök életet kapott az ember, hogy Isten iránti háládatosságból cselekedje a 

jót.”44  

 
36 Amint látjuk, a terminológiák gyakran enyhe kuszaságban keverednek, mind Sebestyén használatában, mind 

pedig az általános kálvinista gyakorlatban. Számos teológusnál a természeti szövetség az, ami az Édenkertben az 

ember természetes állapotában jelen volt, és természeti, mivel bűneset előtti, miközben Sebestyén ezt a Noéval 

kötött univerzális szövetségnek tekinti. Másrészt a mai szövetségi teológia gyakran a cselekedeti szövetséget 

tekinti a kultuszhoz köthető szövetségnek, ez Sebestyénnél az Édenkertben kötött eredeti szövetség. A kegyelmi 

szövetség kifejezés, ami pedig Kálvinnál még egységesen az Istennel való szövetségre vonatkozott, Sebestyénnél 

és másoknál a Krisztusban kötött „új szövetség” szinonimájaként jelenik meg.  
37 Sebestyén J.: Református Dogmatika, I., 179. 
38 uo., I., 180. 
39 uo., I., 180. 
40 uo., I., 180–181. 
41 uo., I., 181. 
42 uo., I., 181. 
43 uo., I., 181. Itt a törvény hármas hasznának kálvini tanára utal. 
44 uo., I., 181. 
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Sebestyén Jenő összegzéseiben végül a szövetség két fontos aspektusát emeli ki. 45 Elsőként 

annak a véleményének ad hangot, hogy a Szentírás alapos ismerete mintegy tálcán kínálja a 

szövetségi gondolatot. 46  „Általában azt kell mondanunk, hogy a szövetségi gondolatra 

mindenkinek el kell jutni, aki a Szentírást alaposan tanulmányozza és nem véletlen az, hogy a 

legbibliásabb vallás, t.i. a református egyszersmind a legmélyebben értette meg és építtette ki 

a foederalis theologiát.”47 A szövetség gondolatkörében tartalmilag a legfontosabbnak az Isten 

kegyelméről szóló tant tartja, amely az egyedüli lehetőség az üdvösséghez, hiszen a lényege az, 

hogy „Isten nem csak kegyelmes, hanem szövetségre is lép az emberrel, személyes kapcsolatba 

és nemcsak rideg jogi kegyelmet ad, hanem lehajló atyai kegyelmet is. A kegyelmi szövetség 

nagyon mély predestinációs gondolatot fejez ki és a sola gratia az üdvöségre vonatkozólag Isten 

tökéletes szuverenitásának előtérbe állítását jelenti.”48 

E szigorúan kálvinista jellegű felfogás túlmutat önmagán. Sebestyén Jenő rámutat az elvi 

összefüggésekre a szövetségi teológia tanítása, illetve az Isten kegyelméről, a predesztinációról, 

és Isten szuverenitásáról szóló tan között. Ez utóbbi megállapítás az, ami az utókor számára is 

meghatározó lehet, ugyanis Sebestyén felismeri azt, hogy a szövetségi elgondolás 

szisztematikus egységet tud teremteni a megváltásra és megbékélésre vonatkozó legfontosabb 

dogmák között. Tehát a „szövetség” fogalma nem csak strukturális kapcsolatot teremt, illetve 

nem csupán az egyik legfontosabb bibliai metafora, hanem logikai kapocsként szolgálhat egy 

tanbeli egység megteremtésénél. A formán túl tehát a szövetség fogalma kulcs a tartalmi egység 

megteremtéséhez a protestáns dogmatikai rendszereken belül.  
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PETŐ-VERES KATA 

HOGYAN ÉS MIÉRT KERESZTEL A REFORMÁTUS LELKÉSZ 

HALDOKLÓ CSECSEMŐT? 
 

Jelen tanulmány célja, hogy egyfelől némi betekintést nyújtson a szükségkeresztség sok 

évszázados gyakorlatába, annak teológiai hátterét nagyvonalakban felvázolja, és bemutassa azt, 

hogy bár a református tanítás szerint a szükségkeresztség gyakorlata helytelen és elvetendő, ez 

nem jelenti azt, hogy a református egyháznak ne lett volna bevett gyakorlata arra az esetre, ha 

az újszülött az életben maradás csekély lehetőségével jött a világra. Helyenként szeretnék 

párhuzamot vonni az unitárius felekezet ide vonatkozó gyakorlatával, mert ugyan más teológiai 

meggyőződésből kiindulva, de ők sem gyakorolták a szükségkeresztséget. 

 

A SZÜKSÉGKERESZTSÉG DEFINÍCIÓJA 

A haldokló csecsemőnek kiszolgáltatott keresztség a római katolikus terminológiában az ún. 

szükségkeresztség, amelyre akkor került sor, ha az újszülött túlélési esélyei nagyon 

lecsökkentek. A csecsemőkeresztség 5. századi általánossá válása előtt jobbára felnőttekre 

vonatkozott a szükségkeresztség gyakorlata.1 

Szükségkeresztség alatt azt értjük, amikor halálveszélyben történik a megkeresztelés. „ezért 

ha egy kisded vagy katekumen halálveszélybe kerül, bárki megkeresztelheti: vízzel leönti vagy 

vízbe meríti, és a keresztelés szándékával mondja: N., én téged megkeresztellek az Atyának és 

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Ha az így megkeresztelt életben marad, később 

egy papnak pótolnia kell a keresztelés elmaradt szertartását.”2 

A csecsemőhalandóság és a különböző szülési komplikációk fellépése a 20. század első 

harmadáig igen magas volt. Éppen ezért, vagy ezért is a szüléseket levezető bábák 

felhatalmazást kaptak arra, sőt kötelességük volt, hogy a haldokló újszülöttet megkereszteljék, 

mert az a római katolikus tanítás szerint üdvszerző erővel bír, s a szentségek közül az első és 

legfontosabb. 3  Ezt büntetés vagy foglalkoztatástól való eltiltás terhe mellett kellett 

 
1 Augustinus a vallomások című önéletrajzi munkájában emlékszik vissza arra, hogy egyszer láz gyötörte, már 

halálától tartottak szülei, ezért anyja mindent előkészített arra, hogy fiát megkereszteltesse. Ez végül meghiúsult, 

mert Augustinus állapota javulni kezdett. Aurelius Augustinus: Vallomások, ford. Városi István, Budapest, 

Gondolat Kiadó, 1987, 39─40. 
2  Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/S/sz%C3%BCks%C3%A9gkereszts%C3%A9g.html 

(Letöltés: 2021. május 25.) 
3 Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete I-II. kötet. (Eredeti cím: Generale Normativum 

in Re Sanitatis,) Piliscsaba─Budapest, A Magyar Tudománytörténeti Intézet közleményei 73, Magyar 

Tudománytörténeti Intézet Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 2007, 112. 
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végrehajtaniuk.4 A bábákon ez azért is számonkérhető volt, mert egyházi alkalmazásban álltak.5 

A bábák feladata volt az is, hogy az elhunyt csecsemőt eltemessék.6 A szükségkeresztség életre 

hívta az a gyakorlatot, hogy alkalomadtán bárki elvégezhette a keresztelést, mert a hangsúly 

nem a kiszolgáltató személyén, hanem a kiszolgáltatás megtörténtének tényén van. 7  Ha a 

csecsemő megkeresztelése előtt halt meg, a római katolikus teológia szerint nem volt szentelt 

földbe temethető, mert az eredendő bűne nem lett lemosva. 8  Itt nem kerül kifejtésre, de 

megemlítjük, hogy a római katolikus tanítás a kereszteletlenül meghalt csecsemők túlvilági 

életével kapcsolatban számtalan pontban változott. E tekintetben az igazi áttörést a II. Vatikáni 

Zsinat hozta meg, amely többek között engedélyezte a keresztelés nélkül elhalt csecsemők 

szentelt földbe való temetését is, és megalkottak egy temetési misepropriumot is ezekre a 

helyzetekre.9 

Az evangélikus keresztségi teológia ebben a tekintetben követi a római katolikust, mert az 

evangélikusok számára a keresztség minden áron való kiszolgáltatása szintén nagy 

jelentőséggel bír, ezért ők is gyakorolták a szükségkeresztséget.10 

A szükségkeresztség gyakorlata a református egyház számára elfogadhatatlan, mert egyfelől 

a keresztség elmulasztása nem jár az üdvösség elvesztésével, másfelől pedig az egyház által fel 

nem szentelt személy nem szolgáltathatja ki a szent jegyet, mert az újszövetségi időkben sem 

látunk arra példát a Szentírás lapjain, hogy Jézus felhatalmazott tanítványain kívül bárki más 

keresztelt volna.11 

 

 

 

 

 

 
4  Szabadi István: Habsburg kormányzati intézkedések és protestáns ellenállás a XVIII. században, Historia 

Ecclesiastica, III. évf., 2012/1, 92. 
5 Uo., 92. 
6 Deáky Zita: A bába a magyar népi társadalomban, Ethnographia, CVI. évf., 1995, 836, 850. 
7 Katolikus Lexikon 3. szerk. Bangha Béla S. J., Budapest, 1932, 60. 
8 Záborszky István: A keresztség nélkül elhalt kisdedek túlvilági állapotának (Limbus puerorum) hittudományi 

alapjai, Religio, LXXXIX. évf., 1930/2, 113. 
9 Az üdvözülés reménye a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára, Római dokumentumok XXXIX. Szent 

István Társulat, Budapest, 2013, 22. 
10 Luther Márton Kis Kátéjában ezt olvassuk: „A keresztség nem emberi játék, hanem azt Isten maga rendelte, sőt 

komolyan és szigorúan meghagyta, hogy megkeresztelkedjünk, mert különben nem üdvözölünk.” Dr. Luther 

Márton kis kátéja. Luther Kiadó, Budapest, 2013, 39. Nagy kátéja ezzel egészíti ki az előbbieket: „…a keresztség 

hatóereje, cselekedete, haszna, gyümölcse és célja az, hogy üdvözítsen.” Luther Márton négy hitvallása, 

Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1996, 235. 
11 „L: Szabad-e akárkinek keresztelni és úrvacsorát osztani? 

Gy: Ez azoknak dolga, akiknek a nyilvános tanítás kötelessége a gyülekezetben. Mert a gyülekezetnek az üdvösség 

tudományával való megelégítése és a szentségek kiszolgáltatása a legszorosabb összefüggésben állanak 

egymással.” Kálvin János: A genfi egyház kátéja, 1545. ford. Ceglédi Sándor, Partium Kiadó, Nagyvárad, 118. 
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KÁLVIN JÁNOS A SZÜKSÉGKERESZTSÉGRŐL 

A probléma meglétét, súlyosságát mutatja, hogy Kálvin A keresztény vallás rendszere című 

munkájának második kötetében hosszabban foglalkozik a keresztség kiszolgálójának 

személyével és a keresztség mibenlétével, ószövetségi gyökereivel is. 

Kálvin így fogalmaz a nem felszentelt egyházi szolgák által kiszolgáltatott keresztségről: 

 

Itt kell leszögezni azt, hogy fonák gyakorlat az, ha magánszemélyek bitorolják a 

keresztség kiszolgáltatását; a keresztség ugyanis az egyház szolgálatának része, akárcsak 

az úrvacsora kiosztása. Krisztus ugyanis sem az asszonyoknak, sem a közönséges 

embereknek nem adott felhatalmazást arra, hogy kereszteljenek; hanem azoknak adta ezt 

a megbízatást, akiket apostolokká tett. […] Viszont nem tudom, hogy van-e bármiféle 

komoly érv annak védelmére, ami sok-sok évszázada, szinte az egyház kezdete óta bevett 

gyakorlattá vált, hogy halál közeledtén laikusok is kereszteltek, ha lelkész nem volt jelen. 

[…]…úgymond, az a veszély fenyeget, hogy ha egy beteg keresztelés nélkül hal meg, 

nem kapja meg az újjászületés kegyelmi ajándékát. Ez egyáltalán nem igaz. Isten kijelenti, 

hogy gyermekeinket már születésük előtt gyermekeivé fogadja, hiszen azt ígéri, hogy 

Istenünk lesz nekünk és utódainknak is. Erre az igére alapozta üdvösségünket. […] De 

bizony, csak kevesen gondolják meg, hogy mekkora kárt okoz az a félreértelmezett tanítás, 

miszerint a keresztség feltétlenül szükséges az üdvösséghez, és ezért a legkisebb 

óvatosságot is mellőzik. Mert ahol eluralkodik az a vélekedés, hogy akit keresztvíz nem 

érintett, az mind elkárhozik, ott rosszabb lesz a sorunk, mint volt az ótestamentumi népé, 

mintha ma sokkal korlátozottabb volna Isten kegyelme, mint volt a törvény alatt. Az 

emberek ugyanis azt fogják gondolni, hogy Krisztus nem azért jött, hogy beteljesítse az 

ígéreteket, hanem hogy eltörölje azokat, hiszen annak idején az ígéret önmagában elég 

hathatós volt arra, hogy üdvösséget adjon a nyolcadik napra rendelt körülmetélés előtt, 

ma viszont a jel segítsége nélkül nem képes ugyanerre.12 

 

Kálvin az idézett szövegben rámutat arra a képtelen és vállalhatatlan gondolatra, amely 

szerint a keresztség elmaradása miatt valaki kárhozatra jutna. Érvei a szövetségteológia alapján 

állnak, mely szerint Isten a hívők gyermekeit születésük előtt magáénak mondja, ezért nem 

lehetséges, hogy a keresztség jele nélkül eltávozók kiessenek az üdvösségből.  

 

 
12 Kálvin János: Institutio, A keresztyén vallás rendszere II, 15. fejezet, ford. Buzogány Dezső, Kálvin János Kiadó, 

Budapest, 2014, 386─387. 
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MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS ZSINATI HATÁROZATOK A BÁBÁK, ASSZONYOK, 

SZÜKSÉGKERESZTSÉG GYAKORLATA ELLEN 

Az első szükségkeresztség gyakorlata ellen tett határozott magyarországi fellépést a Debrecen-

Egervölgyi hitvallásban láthatjuk, amelyben határozottan elutasítják a helvét hitvalláson lévők 

a szükségkeresztséget.  

A hitvallást Dávid Ferenc, ekkor még kolozsvári református lelkész, Melius Juhász Péter, 

Szegedi Gergely debreceni, és Ceglédi György váradi lelkészek szövegezték meg Kálvin 

szellemében. A kiszolgáltató személyével kapcsolatban a kitételek a következők: 

 

asszonyoknak, arra nem választott személyeknek meg van tiltva a kiszolgáltatása 1Tim 2, 

12 alapján. A bábák keresztségét is elvetik, mert nem értenek egyet abban, hogy a külső 

megmosatás által bárki is üdvözülne, és ennek hiányában elkárhozna. A meg nem 

születetteket sem lehet megkeresztelni. Ha az anya szent, akkor se kereszteljen (Karthágói 

Zsinat véleménye alapján). Papi felszentelés nélkül senki ne merjen keresztelni. Ha valaki 

prédikál, de nem hajlandó keresztelni, az is elítélendő.13 

 

A bevezetőben említett unitárius párhuzammal kapcsolatban itt kell megjegyeznünk, hogy 

Dávid Ferenc, a Debrecen-Egervölgyi hitvallás egyik megszövegezője tollából 1567-ben 

napvilágot látott Rövid magyarázat című könyvecskéjében felvázolt egy folyamatot, amely a 

keresztség igazi, a Bibliához hű gyakorlatától való eltávolodást eredményezett. Ekkor már 

valószínűsíthetően antitrinitárius nézeteket vallott. Ennek a folyamatnak része volt a bábák, 

dajkák, parasztok általi keresztség, amely ellen a helvét hitvallásúak 1556-ban felléptek, de 

sajnos a szokás nem szűnt meg. Dávid Ferenc eltávolodva a helvét tanításoktól 1568-ban nyíltan 

fellépett a gyermekkeresztség ellen.14 Az 1570-ben megjelenő Könyvecske az igaz keresztényi 

keresztségről már egyértelműen anabaptista mű, ahol először hangzik nyíltan az 

újrakeresztelésre való felszólítás. 15  A Könyvecske szerzője nem Dávid Ferenc, arra sincs 

egyértelmű bizonyíték, hogy a fordító ő lett volna, de az bizonyos, hogy Kolozsváron, 

püspöksége székhelyén nem jelenhetett volna meg egy anabaptista mű az ő tudomása nélkül.16 

 
13 Kiss Áron: A XVI. században tartott református zsinatok végzései, Budapest, Kiadja a Magyarországi Protestáns 

Egylet, 1881, 142. 
14 Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja, Keresztény magvető, 114. évf., 2008/2, 193. 
15 Könyvecske az igaz keresztényi keresztségről, Szerzők: A XVI. században élt flandriai anabaptisták, Az eredeti 

magyar mű szövege alapján a karakter szerinti és értelmező szövegátiratok átírója: Kelemen Sándor Tomi, 

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ─ Országos Széchenyi Könyvtár─ 

Magyarországi Baptista Egyház, 2020, 488. 
16 Balázs Mihály: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, 126. 
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A Könyvecskéről azért ejtünk szót, mert e műben utalást találunk arra, hogy az unitáriusok 

a reformátusokhoz hasonlóan nem tartották üdvszerzőnek a keresztséget, de meglepő a 

könyvben az, hogy egy alapjaiban anabaptista mű nem ad egyértelmű választ arra, hogy a hű 

keresztényeknek szükségesük van-e a sákramentumokkal való élésre vagy sem. 17  A 

Könyvecske egy hosszú dialógus, amelyben a mester válaszol a tanítvány kérdéseire. A mester 

természetesen meggyőzi a tanítványt az anabaptisták igazáról, de érvei nem homályosítják el a 

tanítvány azon feltevését, hogy a keresztség elhagyása semmit nem árt az üdvösség 

elnyerésének tekintetében. 

 

Nem üdvösségünknek része a keresztség, sem kívántatik az üdvösségre. Ha 

megkeresztelkedünk, semmit nem használ a mi üdvösségünkhöz. Ha nem 

keresztelkedünk meg, semmit nem árt a mi üdvösségünknek. Az Istennek 

irgalmasságában és a Jézus Krisztusban, az igaz hitben és a szeretetben áll az 

üdvösségnek minden dolga, nem a keresztségben. Akinél ezek vannak, azoknak nem 

szükség sem keresztség, sem egyéb cselekedet, mind meglehet anélkül.18 

 

E feltevés szerint a keresztségnek nincs igazi funkciója, ami nem összeegyeztethető a 

szövetségteológiai alapokon álló kálvini tanítással.  

A gyermekkeresztség teljes elvetése valószínű, hogy soha nem következett be, mert 

feltételezések szerint Dávid Ferenc is a Heltai Gáspár-féle ágendát használta, amely csak 

gyermekkeresztségre hoz példát.19 

Az 1562-63 között tartott Tarcali és Tordai Zsinatokon elfogadták a Béza által 

megfogalmazott genfi hitvallást. A tarcali és tordai zsinatokon találkozunk azzal a 

megjegyzéssel, hogy „akik csak a pápistákhoz tudják vinni a gyerekeiket, inkább halasszák a 

keresztséget, mert az nem függvénye az üdvösségnek.”20 

 
17 Kálvin szerint Isten külső eszközök által munkálkodik. A sákramentumok Isten kegyelmének hordozói és 

garanciái. Riggs, W. John: Baptism in the Reformed Tradition, An historical and Practical Theology, Louswille– 

London, Westminster John Knox Press, 2010, 57. 
18 Könyvecske, 465. 
19 Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia köréből, Chico, 1991, 21. 
20 Kiss: A XVI. században tartott, 371. 
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Az 1560. évi Nagyszombati Zsinaton kimondják, hogy inkább a gyermek apja, anyja vagy a 

bába kereszteljen, mint eretnek21 vagy kiközösített személy.22  

Az 1567. évi Hercegszőlősi Zsinat megerősíti azt az egyházi álláspontot, hogy a bábák 

keresztségét meg kell ismételni, az érvénytelen.23 

 

REFORMÁTUS ÁGENDÁK, LITURGIKÁK, SZERTARTÁSTANOK A SZÜKSÉGKERESZTSÉGRŐL 

A szükségkeresztség gyakorlata elleni fellépés számos nyomát találjuk ágendákban, 

liturgikákban, szertartáskönyvekben. Ezek között van Milotai Nyilas István ágendája is, aki 

feljegyzi, hogy Luther Márton inkább egy parasztemberrel kereszteltetné magát olyan lelkész 

helyett, aki méltatlan a szentség kiszolgáltatására. Luther szerint azok, akik tiltják a bábák 

keresztségét, az ördögtől valók.24 

Hasonlóképpen áll a kérdéshez Samarjai Máté János is, aki szintén kiköti, hogy csak egyházi 

személyek keresztelhetnek, és elítéli a bábák által kiszolgáltatott keresztséget. Hangsúlyozza, 

hogy azt meg kell ismételni.25 Samarjai nem mulasztja el, hogy szóljon a keresztelő előtt 

meghalt kisdedek túlvilági sorsáról sem. Egyértelművé teszi, hogy azok nem kárhoznak el, nem 

kerülnek az ún. limbuszra,26 sem pedig Isten színe látását nem veszítik el. Temetésük szentelt 

földben történik.27 

 
21 A 19. század végén a polgári házasság megjelenésével újra előtérbe került protestáns részről az az elv, hogy a 

polgári anyakönyvezéssel a szentségnek nem számító házasság kivehető az egyházi szolgák kezéből, noha azt is 

Isten rendelte. Ezzel szemben a keresztséget Krisztus rendelte, katolikus részről mégis megengedett, hogy szükség 

esetén akár zsidó vagy mohamedán is kiszolgáltassa. (Kérdés, hogy ilyenre hányszor került sor, ha vagy egyáltalán 

van-e rá precedens). Jól mutatja viszont ez a tény, hogy a keresztség üdvszerző hatása milyen fontos teológiai 

sarokpontja volt a katolikus egyháznak. Rácz István: Hát mit tegyünk?, Dunántúli Protestáns Lap, IV. 

évf.,1893/13, 13–14. 
22 Kiss: A XVI. században tartott, 371. 
23 Érdekes figyelemmel kísérni, hogy adott helyzetekben az egyház milyen válaszokat ad. Korábban szó esett arról 

(ez már az első 5 évszázad határozatai között is megjelenik), hogy az eretnekek, más felekezet által kiszolgáltatott 

keresztséget nem kell megismételni, ha az a Szentháromság nevére történik. Példának okáért a tarcali és tordai 

zsinatok meghagyása ezzel kapcsolatban az, hogy a keresztelő személye nem számít a hathatósság tekintetében, 

lehet az akár eretnek vagy tisztátalan ember is. Így arra a következtetésre juthatunk, hogy adott esetben bárki által 

kiszolgáltatott keresztség elfogadható, nem megismétlendő, de kivételt képeznek a nők. Az ő keresztségük 

semmilyen formában nem legitimizálható. Ókeresztény szemszögből a Didaszkália beszél a nők keresztelésének 

elkerüléséről arra utalva, hogy ha ez lehetséges lenne, Jézust az anyja maga keresztelte volna meg. Ld. Erdő Péter: 

Az ókori egyházfegyelem emlékei, Budapest, Szent István Társulat, 2018, 250. 
24 „Hunnius Lutheriste Doctor olyigen állattya, hogy az Asszonyi –állatok az szükségneknek idején keresztelhetnek, 

hogy ezerszer akar egy keresztyén paraszttul meg kereszteltetni, hogy sem egyszer valamely erkölcstelen Egyházi 

embertúl. Sőt valakik tiltyak, hogy az Bábák ne keresztellyenek azok ördög keretetitúl viseltettenek mobdgya.” 

Milotai Nyilas István: Ágenda, Kolozsvár, 1621(1); Hely n., 1622(2);  Debrecen, 1634(3) Várad, 1653(4); Kolozsvár 

1733(5); 1749(6); 1755(7); Debrecen, 1634(3) EOK R 968/1─RMNY 1567, 25. 
25 Samarjai Máté János: Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyhazi ceremonijakrul es rend tartasukrol valo 

könyvetske, Lőcse, 1636, 56─57. 
26 A limbusz az a peremterület a mennyben, ahol a kereszteletlenül meghalt gyermekek nyugodhattak a középkori 

katolikus felfogás szerint. Ekkora mérséklődött az Augustinus által képviselt szigor, aki kárhozatra ítélte ezeket a 

gyermekeket. A limbusz teológiáját Duns Scotus és Aquinói Tamás dolgozták ki. Az üdvözülés reménye a 

keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára, 26. 
27 Samarjai: Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyhazi ceremonijakrul, 63─64. 
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Egyházkelő asszonyoknak szóló tanításában is kitér arra, hogy a kereszteletlenül meghalt 

gyermek miatt nem kell aggódniuk, mert az anya bízhat Isten kegyelmében.28 

Tóth Ferenc 1810-ben kiadott Liturgikája megerősíti a fentebb említetteket. Arra fel nem 

hatalmazott személy nem keresztelhet, mert az csak az apostolok vagy tanítók tiszte volt az 

újszövetségi időkben is.29 A bábák általi keresztséget elítéli. Érveit azzal támasztja alá, hogy az 

igaz ugyan, hogy Pál apostol az asszonyok templomi szolgálatát tiltja, melynek szerves része a 

keresztelés is, de Pál idejében még nem voltak a mai értelemben vett templomok, így 

Korinthusban sem volt keresztény templom. Ez tehát nem felmentés az alól, hogy templomon 

kívül megengedett lenne a bábák általi keresztség.30 

Tóth Ferenc Liturgikájában kitér arra is, hogy az a gondolkodás, hogy a keresztség üdvszerző 

lenne, azért is képtelenség, mert ez esetben egy gyermekét megkeresztelni nem akaró szülő 

kárhozatra juttathatná saját gyermekét. Ha pedig akaratlanul álmában összenyomja, akkor is 

kárhozatra jutna, az pedig nem lehet, hogy ilyen dolgoktól függjön az üdvösség vagy a 

kárhozat.31 

A 17. századi Geleji-kánonokban szintén utalást találunk a szükségkeresztség elutasítására. 

Megerősíti azt a régóta képviselt református álláspontot, hogy a keresztelés és a tanítás össze 

van kapcsolva, ezért nem keresztelhet bárki, s a bábakeresztség gyakorlóját kiközösíti a 

református egyház, a keresztséget pedig megismétli.32 

A Ruber-féle egyházi törvényekben az szerepel, hogy keresztelő bábákat ki kell közösíteni, 

vagy világi hatóság elé kell állítani.33 

Könyves Tóth Mihály Emlékirat a tiszántúli református egyházkerület életéről 1855-ös 

munkájában azt írja a református gyakorlatról a keresztség kiszolgáltatójának személyével 

kapcsolatban, hogy az csak arra felhatalmazott egyházi személy lehet. Kiköti, hogy a keresztelő 

lehetőség szerint a gyülekezet templomában történjék. A kereszteletlenül meghalt 

csecsemőkről ő is azt mondja, mint az előtte szólók: üdvösségük nem forog kockán az 

elmulasztott keresztelő miatt.34 

 

 

 
28 Samarjai: Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyhazi ceremonijakrul, 88. 
29 Tóth Ferenc: Liturgika, Győr 1810. 96. 
30 Uo., 99. 
31 Uo., 106. 
32 Geleji-kánonok LVIII, ford. Buzogány Dezső, Budapest, Kálvin Kiadó, 2020, 44. 
33 Ruber-féle egyházi törvénykönyv, in Geleji-kánonok, ford. Buzogány Dezső, Budapest, Kálvin Kiadó, 2020. 

109. 
34 Könyves Tóth Mihály: Emlékirat a tiszántúli református egyházkerület életéről, Kiadja a Tiszántúli Református 

Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, 1996 (1855), 215─216. 
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EGYHÁZTÖRTÉNETI ADALÉKOK A SZÜKSÉGKERESZTSÉG KÖRÜLI VITÁKHOZ A 18. SZÁZADBAN 

A reformátusok tehát a bábakeresztséget érvénytelennek tekintették, 35  és a bábák által 

megkeresztelt, életben maradt gyermekeket ismét megkeresztelték. Emiatt állandóan zaklatták 

és súlyos pénzbüntetéssel sújtották őket. A Türelmi Rendelet 9. paragrafusának 

megszületésével úgy tűnt, hogy megoldódik a kérdés. A rendelet magában foglalta, hogy ne 

zaklassák vagy büntessék a helvét hitvallású bábákat a szükségkeresztség miatt. II. József a 

bábák általi keresztelést a szülők engedélyétől tette függővé, de problémás esetek még 

évtizedekig előfordultak. A kérdés végül akkor került nyugvópontra, amikor a protestánsok 

1785-től elkezdtek önálló anyakönyvezést vezetni.36 Ettől kezdve a katolikus bába fel volt 

mentve a szükségkeresztelés alól a református házaknál. Református bába csak 1802-től 

vezethetett szülést katolikus családoknál és a keresztelés kérdése sem ütközött aggályokba, 

mert a református bába számára nem volt megtiltva, hogy katolikus család gyermekét 

megkeresztelje.37 

Az állami anyakönyvekről szóló 1894. évi XXXIII. törvénycikk 38  elrendelésével is 

napirenden maradt a keresztelés ügye. A megszületett gyermeket egy hét leforgása alatt kellett 

bejelenteni a polgári anyakönyvvezetőnél. Ennek elmulasztása büntetést vont maga után. A 

lelkészek ragaszkodtak hozzá, hogy még a bejelentés előtt megkeresztelhessék a gyermeket, 

mert akkor a keresztségben a szülők által megadott nevet jelenthették a polgári 

anyakönyvvezetőnek. Ennek elmaradásával a polgári anyakönyvben szereplő névre kellett a 

gyermeket keresztelni.39 

Az 1930-as években újra napirendre került a keresztséget kiszolgáltató személye a védőnői 

hálózat kiépülésével. Sebestyén Jenőt kérték fel a katolikusok, hogy adjon a református 

védőnőknek útbaigazítást a keresztelésre vonatkozóan. Ő ezt nem tette meg, hanem újra 

megismételte a református álláspontot. Válaszából kiderült, hogy a református tanítás tükrében 

erre nincs szükség, hiszen a keresztség nem üdvszerző, a keresztség nélkül meghalt gyermekek 

 
35 A reformáció képviselői között is akadt olyan, aki nem feltétlenül osztotta ezt a véleményt. Ide sorolható Dévai 

Bíró Mátyás, aki megengedte az asszonyoknak, hogy prédikáljanak, gyóntassanak, szentségeket szolgáltassanak 

ki. Ezért később azzal vádolták, hogy az anabaptisták vagy más néven az újrakeresztelők táborát erősíti, akik 

köztudottan engedték, hogy nők végezzenek mindenféle szolgálatot. Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve, 

Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Humanizmus és reformáció 

34, Budapest, Balassi Kiadó, 2013, 228. 
36 Szabadi: Habsburg kormányzati intézkedések, 94. 
37 Uo. 
38 1894. évi XXXIII. törvénycikk az állami anyakönyvekről. 

https://net.jogtar.hu/ezertorveny?docid=89400033.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D34 

(Letöltés: 2021. május 25.) 
39 Pap Gábor: Tájékoztatás, Dunántúli Protestáns Lap, VI. évf., 1895/40, 634. Hozzá kell tennünk, hogy a meghalt 

gyermeknek fiú esetén az Ádám, leánynál az Éva nevet adta a bába, hogy ezzel a névvel temessék el. A névadással 

vált a gyermek társadalmilag is elismert, nyilvántartásba vehető személlyé. S. Lackovits Emőke: Református 

keresztelési szokások a Dunántúlon (19. század II. fele-20. század). Veszprém, 1993─1994, 402. 
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nem jutnak kárhozatra. A református egyház vallja, hogy Krisztus a keresztelés jogát 

összekapcsolta az igehirdetés jogával, így azt csak az végezheti, aki erre fel van hatalmazva. A 

keresztség csupán jegye és pecsétje, de nem oka Isten kegyelmének. A kegyelmi javakat nem 

a keresztség miatt kapjuk, hanem azok már a sákramentumok előtt és nélkül is a mieink. Tehát 

a sákramentum semmit nem ad, amit előtte az ige ne adott volna. A kiszolgáltató személyével 

kapcsolatban még hozzáteszi, hogy ha valamely oknál fogva az mégis megtörténik egyházi 

szolga közreműködése nélkül, akkor azt a református egyház elfogadja érvényesnek a római 

katolikusoknál, ha azt a római katolikus egyház is elfogadta. Ezzel elkerülhető, hogy az 

újrakeresztelők gyakorlata szerint cselekedjen a református egyház. A református bábákat, 

védőnőket, orvosokat azonban nem lehet keresztség kiszolgáltatására kényszeríteni.40 

Sebestyén Jenő álláspontjával kapcsolatban érdemes észrevennünk, hogy a római katolikus 

és a református álláspont a 20. századra közeledett annyira egymáshoz, hogy a református 

egyház is hajlandó volt elismerni a bábák vagy bárki más által kiszolgáltatott keresztség 

érvényességét, ha azt a katolikus egyház is érvényesnek ismerte el, és ha az valóban a 

Szentháromság Isten nevébe vagy nevére történt keresztség volt. Az egymás felé való enyhülés 

egyik okaként betudható, hogy ebben az időszakban már nem jellemző az oly sok bosszúságot 

és keserűséget okozó elkeresztelés, amikor is egyik vagy másik fél megkeresztelte a másik 

felekezethez tartozó gyermeket, majd felvette a saját anyakönyvébe. E számtalan sérelmet 

okozó gyakorlat a haldokló vagy annak vélt csecsemő megkeresztelésénél hatványozottan 

előfordult, ha katolikus bába volt jelen a szülésnél. 

Az eddigiek alapján olybá tűnhetett, hogy a református egyháznak nem volt válasza, 

gyakorlata arra az esetre, ha a megszületett csecsemő haldoklott, de a szülei szerették volna 

megkeresztelni. A haldokló gyermekek esete sem volt ismeretlen a lelkészek előtt, mert amint 

azt ágendák, keresztelési beszédek tanúsítják, létezett egyfajta rövidített, szükséghelyzetben 

használatos liturgia. Nem vonhatjuk itt kétségbe azt, hogy ezek az alkalmak a pasztoráció, a 

vigasztalás alkalmai voltak, valahol a szülők lelki békéjének az elősegítői a válságos, fájdalmas 

pillanatokban. Ezen a ponton érthetjük meg, hogy míg a bába „csak” a jegyet volt képes 

felmutatni, a lelkész vigasztaló szavakkal képes lehetett lelket önteni a gyász elé néző családba. 

Az sem elhanyagolható, hogy az elhunyt gyermeket a lelkész illendő módon végső nyugalomra 

helyezte, és a feltámadás bizonyosságával erősítette a szülőket. 

 
40 Sebestyén Jenő: A szükségkeresztség és a református egyház, Kálvinista Szemle, XI. évf., 1930/13, 99─100. 
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Többek között a fentebb már ismertetett Samarjai János-féle munka is közöl egy rövidített 

szertartásrendet arra az esetre, ha a gyermek beteg vagy hirtelen kell keresztelni. Ekkor elég az 

általa közölt imádságot és a Miatyánkot elmondani, majd megtörténik a keresztelés.41 

Révész Bálint 1853-as Egyházszertartási beszédek címet viselő munkájában két ilyen 

esetben használható keresztelési beszédet olvashatunk. Mindkettőben rövid bevezető 

gondolatok után a keresztelés következik. Utal arra, hogy a keresztség nem üdvszerző, de 

legalább ezek a gyermekek is felvétetnek Isten szövetségébe. A keresztelés után Isten 

akaratában való megnyugvásra int, s végül imádkozik, közbenjár a gyermekért és Istennek 

tetsző cselekvésre int.42 Az imádságot valamennyi esetben áldás követi, amely a szertartás záró 

aktusa.  

Pap István vámosi református prédikátor beszédeiben a Beteg és halálnak vált kisded 

megkereszteléskor mindjárt azzal kezdi, hogy ugyan reformátusként nem hiszi és tanítja, hogy 

a keresztelés nélkül meghalt csecsemő elkárhozna, vagy a lelke különös helyre vitetne 

(limbusz), de illendőnek tartja, hogy az anyaszentegyház első sákramentumában, a 

keresztségben részesüljön. Ezzel kifejezésre jut a sákramentum iránti tisztelet, az élet becses 

voltának gondolata, bármely rövid is legyen az, szomorúság helyett az örömre adhat okot, hogy 

ez a gyermek Isten képét viseli magán, halálával a drágább életre szenderül. A keresztséget és 

beszédet követően imádság következik.43 

Fördős Lajos kecskeméti református lelkész és főesperes 1875-ös ágendájában előfohász 

után a szereztetési ige következik. Ezt követi a név megkérdezése, keresztelés, ima, Miatyánk, 

végezetül áldás. A keresztelői beszéd teljesen elmarad a normál kereszteléshez képest. Úgy 

tűnik, hogy a szerző nagyon rövidre fogta a haldokló csecsemő keresztelési szertartását.44 

Benkő István rákospalotai református lelkész, egyházmegyei főjegyző beteg gyermek 

keresztelésekor azzal summázza mondanivalóját, hogy a keresztséget csak egyházi személy 

szolgáltathatja ki, de ha a nélkül marad az újszülött, el nem kárhozik. A keresztség felvételére 

azért buzdítják az ilyen családok gyermekeit, mert azt Jézus rendelte, ezzel avat be a keresztyén 

 
41 Samarjai: Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyhazi ceremonijakrul, 71. 
42 Révész Bálint: Egyházszertartási beszédek, Debrecen, 1853, 16─20. 
43 Pap István: Egyházi beszédek és imák, Pápa, 1840, 16─20. 
44 Fördős Lajos: Ágenda, Egyházi szertartási beszédek és imák, Kecskemét, 1875, 9─10. Fördős Lajos ágendája 

tartalmaz a keresztségre vonatkozóan néhány előírást is, melyek közül eddigi megállapításainkat megerősítendő 

hármat szeretnék ismertetni. A bába vagy világi személy keresztsége semmibe veendő, és ha a lelkész tévedésből 

egy nem református anya gyermekét megkeresztelte, beírás végett küldje át a nevet a beírási díjjal együtt az 

illetékes lelkésznek és maga is hasonló eljárást várjon el. A harmadik dolog pedig, hogy a református egyház 

nézete szerint a csecsemőket minél hamarabb meg kell keresztelni, ezért azokat a szülőket, akik az 5-6. hónapig 

várnak vagy még tovább, figyelmeztesse a lelkész a Geleji-kánonokra hivatkozva. Fördős: Ágenda, 246─247. 
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anyaszentegyházba, ez az üdvösség egyik feltétele, és ezzel Isten atyai gondviselésébe 

ajánltatik a megkeresztelt.45 

Hallgató János felsőmérai református lelkész Református szertartási beszédek és imák című 

gyűjteményében beteg gyermek keresztelésekor néhány együttérző gondolat után a keresztelés 

következik, ima, végezetül megáldás.46 

Pálóczi Czinke István rimaszombati református lelkipásztor Református istentiszteleti 

szertartások (liturgikák) című könyvében a fohász után Krisztus missziói parancsát (Mt 28, 19-

20) mindjárt a keresztelés követi. A keresztelés után a lelkész hosszabban imádkozik, majd 

áldással záródik a szertartás. Ha valóban így történt a keresztelés, akkor megállapíthatjuk, hogy 

a rendes kereszteléshez képest itt elmaradhatott a keresztségről való tanítás és a szülőkhöz, 

keresztszülőkhöz intézett kérdések, továbbá a gyermek nevének megkérdezése is.47 

A Makkai Sándor szerkesztésében 1929-ben megjelent Az Erdélyi Református Egyház 

ágendáskönyve közli a beteg gyermekek megkeresztelésekor használatos liturgiát. 

Összehasonlítva a normál körülmények között történő kereszteléssel, megállapíthatjuk, hogy 

tíz helyett hét elemből, pontból áll. Elmaradnak az éneklések és a hitvallástétel. Az ágenda 

néhány instrukcióval is szolgál: a gyermeket a háznál, lelkészi irodában vagy a templomban is 

meg lehet keresztelni. A szertartás rövidségére való tekintettel az egész állva folyik le. Ha a 

csecsemő haldokolna, az előfohász után mindjárt a szereztetési ige jön, majd mindenféle 

magyarázat nélkül a keresztelés. A fogadástételt helyettesítő fohász hangzik el, ami magában 

foglalja a fogadástételt is. Végezetül anyakönyvezés következik.48 

Ravasz László 1930-as Istentiszteleti rendtartásában beteg gyermek keresztelése a következő 

módon zajlik: fohász, szertartási beszéd, fogadástétel, amelyben a szülők arra tesznek 

fogadalmat, hogy ha gyermek életben marad, önként tesz majd fogadalmat a hitéről, ezt 

követően keresztelés, imádság majd a megáldás következik. 49  Megjegyzésként hozzáteszi, 

hogy haldokló csecsemő esetében a fohászt azonnal a szereztetési ige követi, majd a 

keresztség.50 Az imádság magában foglalja a fogadalmat. Végezetül áldást mond a lelkész. Az 

 
45 Benkő István: Agenda azaz szertartási beszédek és imák, Budapest, 1906, 25─26. 
46 Hallgató János: Református szertartási beszédek és imák, Sárospatak, 1908, 16─17. 
47 Pálóczi Czinke István: Református istentiszteleti szertartások (liturgikák), Debrecen, 1912, 44─46. 
48 Makkai Sándor: A mi istentiszteletünk. Az Erdélyi Református Egyház Ágendáskönyve, Cluj-Kolozsvár, 1929, 

86─88. 
49 Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház számára. Megállapította az Országos Zsinat 1929. évi 

550. számú határozatával. Budapest, 1930, (Református Egyházi Könyvtár XVI.) 281. 

50  Néhány sorral feljebb a szereztetési ige elhangzása nélkül ajánlja, hogy a fohászt a keresztség kövesse. 

Istentiszteleti rendtartás, 19. 
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erdélyi és a hazai liturgia menete itt nagyfokú egyezést mutat, mert például Ravasz is ajánlja, 

hogy a szertartás rövidségére való tekintettel állva történjen.51 

A jelenleg is használatos istentiszteleti rendtartásban nem találunk erre az esetre segítséget.52 

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága (később 

MRETZS) által összeállított 1997-es Istentiszteleti Rendtartás rendelkezik a beteg, végsőkön 

lévő gyermek megkereszteléséről. Súlyos esetekben elegendő a fohász és a szereztetési ige a 

keresztség kiszolgáltatása előtt. A lelkész az imádságba foglalja bele a szülők és a keresztszülők 

fogadalmát.53 

Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

2010-ben napvilágot látott Istentiszteleti Rendtartása közli a beteg gyermek keresztelőjének 

szertartását. A liturgia hossza, elemei a gyermek állapotától függenek, de az apostoli köszöntés, 

a szereztetési ige, a keresztelés, a gyermek megáldása, az Úrtól tanult imádság és a záróáldás 

dőlten szedett elemei az Ágendáskönyvnek, amellyel a szerkesztők azt akarták jelezni, hogy e 

rendkívüli keresztelőknek is fontos elemei.54 Ha nagyon rossz állapotban van a gyermek, a 

szereztetési igének akkor is el kell hangoznia.55 

Unitárius párhuzamként Ferenc József unitárius püspök Egyházszertartási dolgozatok 

(Agenda.) címet viselő könyvét szeretném bemutatni, amely a fentebb említett református 

szerzőkhöz hasonlóan szintén közöl beteg gyermek keresztelőjére szánt beszédet. Emellett 

találunk koraszülött keresztelőjére szólót is, és olyan családnál végzett szolgálatra is nyújt 

segítséget, ahol az első vagy több gyermek meghalt.  

Beteg gyermek keresztelőjén rövid fohász után a szánakozás hangja veszi át a szót. Ferenc 

József nemtetszését fejezi ki, hogy valakik az ártatlan gyermekek megkeresztelésétől teszik 

függővé az üdvösségüket. A keresztelés tehát nem azért történik, mert ezzel a gyermek 

üdvösségét biztosítanák be, hanem hogy kimutassák és bebizonyítsák vallásos 

elköteleződésüket.56 A keresztelői beszéd után a normál kereszteléshez hasonlóan a szülőket 

 
51 Uo. 
52  Istentiszteleti rendtartás a magyarországi Református Egyház számára, Példatár, Megállapította a VIII. 

budapesti zsinat 1985. április 17-én megnyílt ülésszakának 17. számú határozatával, Kivonat, Budapest, Kálvin 

János Kiadó, 2004. 
53  A Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása, Összeállította a Magyar Református Egyházak 

Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága D. Dr. Csiha Kálmán püspök elnöklete alatt Budapest 1997, 

Kolozsvár, 1998, 12. 
54 A Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása, Kolozsvár 2010, (Összeállította a Magyar Református 

Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága D. Dr. Csiha Kálmán püspök elnöklete alatt Budapest 

1997), 35─37. 
55 Uo. 5. 
56 Ferenc József: Egyházszertartási dolgozatok (Agenda.), Budapest, Franklin Társulat, 1878, 53. 
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buzdítja, vigasztalja, majd ima, Miatyánk, a név megkérdezése, keresztelői formula (az Atya, a 

Fiú, a Szentlélek nevében), és áldás következik.57 

A felsorolt ágendák, liturgikák, szertartástanok sürgős vagy gyors keresztelők liturgiájának 

könnyebb áttekinthetősége végett összeállítottam egy táblázatot, amely szerzőnként sorra veszi, 

hogy ki milyen liturgiával élt, amikor ezekre a keresztelőkre sor került. A táblázat a tanulmány 

végén melléklet formájában található.  

Az említett szertartási könyvekben, liturgikákban, ágendákban közös vonás, hogy énekre 

egyik sem tesz utalást, bár ez a normál kereszteléssel kapcsolatban is elmondható, kivételt 

képeznek ez alól a 20. században megjelent istentiszteleti rendtartások. 58  Háznál történő 

keresztségről tudjuk, hogy az éneket elhagyhatónak tartották. 

A haldokló csecsemők keresztelőjekor is a szertartást minden esetben lelkész végzi, aki a 

körülményeket mérlegelve szabja rövidre, vagy hagyja el akár a kereszteléskor megszokott 

keresztelői beszédet is. Ha alkalom van keresztelői tanításra, nem felejtenek el emlékeztetni 

arra, hogy a keresztség a reformátusok számára azért igazán fontos, mert az az 

Anyaszentegyházba avat be, hozzá fűződő ígéretek vannak.  

Az összesítés alapján jól látszik a sürgős vagy rövidített liturgiával lezajló keresztelésekkor, 

hogy az imádság az egyetlen liturgiai elem, amelyet egy kivételével minden vizsgált ágenda, 

liturgika megemlít. Az imádság közbenjárás is az újszülöttért, ami nem valószínű, hogy a bábák 

által gyakorolt keresztségkor megtörtént volna. Benkő István ágendája kizárólag a keresztelői 

beszédet tartalmazza. Az elhallgatott, vagy nem megemlített liturgiai elemek ellenére azonban 

nem feltételezhető, hogy e keresztségek valamelyike is a keresztelői formula elhangzása nélkül 

folyt volna le, bár a tíz vizsgált ágenda közül csak kettő nem tesz említést arról, hogy a 

keresztelői formula szükséges lenne ezeken a keresztelőkön is. Ezekben az esetekben is Fekete 

Csaba azon megállapítását kell fontolóra vennünk, hogy ágendáink bizonyos dolgokról 

hallgatnak.59 A sürgős keresztelések alkalmával a fohász lehetett annak függvénye, hogy hol 

keresztelték a gyermeket. Ha otthon, akkor szükség lehetett fohászra, mert nem az 

istentiszteleten történt a keresztelő, ahol már volt korábban fohász. A többi liturgiai elem 

bizonyára a gyermek állapotától is függött. Nagyon kritikus esetben a keresztelői formula és a 

vízzel való meghintés elég lehetett, amit egy imádság követhetett, esetleg áldás. Kérdés, hogy 

 
57 Uo. 8─9. 
58 Pap Ferenc: Paksi György ágendája, in György Juhász ─ Kinga Horváth ─ Zuzana Árki ─ József Keserű 

(szerk.): A komáromi Selye János Egyetem 2015-ös „Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban” 

Nemzetközi Tudományos Konferenciájának Tanulmánykötete, Komárom, 2015, 134─135. Vö. Fekete Csaba: 

Néma úrvacsorázás, avagy „Vegye ön e bort!” Egyháztörténeti Szemle, IV. évf., 2003/2, 3─28. 
59  Beythe István Németújvári Ágendája, szerk. Fekete Csaba, Debrecen, Kiadja a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézete, 2014, 21─32. 
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a Miatyánk elhangzott-e a kötetlen imádság után. A név megkérdezése, vagy a szülőknek, 

keresztszülőknek feltett kérdések elmaradása is érdekes, mert a név bejelentése a közösség 

tagjai közé való felvételt is jelentette. Van arról tudomásunk, hogy ilyen esetekben az Ádám 

vagy az Éva nevet adták a csecsemőnek. Igaz, ez a bábák által elvégzett szükségkeresztségkor 

volt jellemző. Az az újszülött, akit el tudtak vinni a lelkészhez, vagy az el tudott hozzájuk 

menni, valószínű, hogy kapott a szüleitől nevet, amire a lelkész megkeresztelhette. Bizonyos, 

hogy a kérdések elmaradhattak, ha annyira rossz állapotban volt a gyermek. A keresztelői 

beszédet nagyon rövidre kellett szabni, de érdekes módon a tizenegy tárgyalt ágenda közül öt 

fontosnak tartja, hogy legyen keresztelői beszéd, kettő pedig a csecsemő állapotától teszi 

függővé. Ez mutatja, hogy még a válságos pillanatokban is fontosnak tartották a lelkészek, hogy 

elhangozzék némi tanítás, vigasztalás, utalás a keresztség lényegére. Többek között Fördős 

Lajos nem közöl ilyet, de a kérdéseket sem. Ezen kívül minden liturgiai elemet megtart. E 

szerint Fördős Lajos a tanítás és a szülők, keresztszülőktől vett fogadalom helyett inkább csak 

a keresztségi szertartásból a gyerekre vonatkozó részeit részesítette előnyben. 

Bizonyos elemek nem közlése annak is jele lehet, hogy azt a szerző mindenki számára 

egyértelműnek gondolta, ezért fölöslegesnek tartotta jelezni. 

Ravasz László utal arra az esetre is, ha a gyermek mégiscsak életben maradna: ez esetben a 

megfelelő időben önként kell hitéről vallást tennie. Ez a már meghonosodott konfirmációi 

fogadalomtételre utal, és egyúttal távlatokat is nyit a szülők előtt azzal, hogy reményt fűz ahhoz, 

hogy a gyermeket viszontlátja a gyülekezet. 

A későbbi, 1985-ös Istentiszteleti Rendtartás és az abból megalkotott a 2004-es példatár nem 

tárgyalja a haldokló csecsemők megkeresztelésének ügyét. Érdekes párhuzamként 

megemlítjük, hogy a 2007-es evangélikus liturgikus könyv viszont igen. Inkubátorban lévő 

csecsemő fejére elég vízzel keresztet rajzolni, de a keresztség rendes módjának a leöntést 

tartják.60  

Minden bizonnyal lelkileg megterhelő szolgálat volt a szükségkeresztség kiszolgáltatása, és 

az sem kizárható, hogy alkalmanként a lelkész saját haldokló gyermekét volt kénytelen 

megkeresztelni. Az, hogy a legtöbb ágendában, szertartástanban számolnak ezzel a 

lehetőséggel, mutatja, hogy nem elszigetelt esetekről van szó, hanem bizony számtalan szülés 

végződött tragédiával. A családi háznál történő keresztség ugyan nem volt tiltott, de nem is volt 

 
60 Evangélikus istentisztelet, Liturgikus könyv, Budapest, Luther Kiadó, 2007, 618. 
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pártolt. 61  Ilyen esetekben azonban a gyermek egészségügyi állapotát figyelembe véve 

megengedhető volt. 

Az általam tárgyalt ágendákat, egyházszertartástanokat, liturgikákat egybevetve nem 

mondhatjuk azt, hogy a sürgős keresztelők többségét a gyermek családjánál végezték volna, de 

az otthon végzett keresztelők egy része sem sürgős keresztség volt. 

 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a római katolikusok és evangélikusok által gyakorolt 

szükségkeresztség a reformátusok számára elfogadhatatlan. A reformátusokat évszázadokon 

keresztül sérelmek érték a katolikus bábák által elvégzett keresztelők miatt, melyek az esetek 

jelentős részében jogorvoslat nélkül maradtak. A református egyház a szükségkeresztség 

érvényességét ugyan nem ismerte el, de a haldokló csecsemők megkeresztelésével a református 

szertartáskönyvek is foglalkoztak. Ezek a keresztelők minden esetben a lelkész szolgálatával 

valósultak meg. Témánk jelentőségét abban nyeri el, hogy eleink ebben a kérdésben is 

igyekeztek kitartani a református, kálvini tanítás mellett, és állandó őrködésüknek köszönhető, 

hogy az elkereszteléses ügyek sokasága ellenére is sikerült megőrizni a református 

közösségeket. Az unitárius egyházzal annyi a kapcsolópont, hogy ők sem gyakorolták a 

szükségkeresztséget, de egészen más okok miatt. Mi nem tesszük, mert a keresztség nem bír 

üdvszerző erővel, Isten a hívők gyermekeit a jegy felvétele előtt is gyermekeinek ismeri, 

továbbá a szükségkeresztség anyakönyvezési, elkeresztelési problémákat vetett fel. 

Jelen egészségügyi, higiéniás körülmények között a csecsemőhalandóság a fejlett világban 

jelentősen csökkent. Ma a legtöbb anya nem azzal a félelemmel várja a szülést, hogy ő, vagy 

gyermeke a felmerülő komplikációk miatt meghalhat. A legtöbb születés kórházban történik, a 

bábákkal szemben itt senki nem áll egyházi alkalmazásban, a reverzális harcok is elcsitultak, 

így a szükségkeresztségek száma is radikálisan lecsökkent, bár a ’80-as évekből még van 

feljegyzés arról, hogy katolikus nővér keresztelt. 62  Ez az elszigetelt eset jelzi, hogy a 

szükségkeresztségről való teológiai gondolkozás nem sokat változott, a körülmények azonban 

ideálisak ahhoz, hogy ne kelljen gyakran szükségkeresztelést végezni. Ezért pedig legyen hála 

Istennek, akinek kegyelméből az orvostudomány fejlődni tudott. 

 
61 A Geleji-kánonok LV paragrafusa szerint a rendes keresztséget mindig az istentiszteletre fenntartott nyilvános 

helyen kell kiszolgáltatni, a reggeli prédikáció vagy könyörgés után, bármelyik napon. Legalább a gyermek apja 

és a keresztszülők legyenek jelen. A rendkívüli keresztséget bárhol tisztességes helyen ki lehet szolgáltatni 

üldöztetés vagy betegség esetén. A Geleji-kánonok. ford. Buzogány Dezső, Budapest, Kálvin Kiadó, 2020, 42. A 

hercegszőlősi zsinat 1567-ben alapelvként fekteti le, hogy a keresztelés a templomban történjen, ahol a gyülekezet 

Isten igéjét hallgatja. Ha nincs templom, máshol is lehet a kocsmán kívül keresztelni. Kiss: A XVI. században 

tartott, 684. 
62  Svégel Fanni: A bábamesterség alakulása a XX. század közepén. Kaposvár, 2018. 237. 

http://real.mtak.hu/91623/1/19_SveglFanni_237-254.pdf (Letöltés: 2021. május 25.) 
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Melléklet 

Liturgiai 

elem 

Fohász  Szereztetési 

ige 

Ima  Keresztelői 

beszéd 

Kérdések Keresztelői 

formula, 

keresztelés 

Név 

megkérdezése 

Miatyánk 

Samarjai 

Máté János 

Nem említi Nem említi Van Nem említi Nem említi Van Nem említi Van 

Révész Bálint Nem említi Nem említi Van Van Nem említi Van Nem említi Nem említi 

Pap István Nem említi Nem említi Van Van Nem említi Van Nem említi Nem említi 

Fördős Lajos Van Van Van Nem említi Nem említi Van Van Van 

Benkő István Nem említi Nem említi Nem említi Van Nem említi Nem említi Nem említi Nem említi 

Hallgató 

János 

Nem említi Nem említi Van Van Nem említi Nem említi Nem említi Nem említi 

Pálóczi 

Czinke István 

Van Van Van Nem említi Nem említi Van Nem említi Nem említi 

Makkai 

Sándor 

Van Van Van A csecsemő 

állapotának 

függvénye 

A csecsemő 

állapotának 

függvénye, a 

lelkész imája a 

szülők, 

keresztszülők 

fogadalmát is 

magába 

foglalhatja 

Van Nem említi Nem említi 

Ravasz 

László 

Van Van Van A csecsemő 

állapotának 

függvénye 

A csecsemő 

állapotának 

függvénye, a 

lelkész imája a 

szülők, 

keresztszülők 

fogadalmát is 

Van Nem említi Nem említi 
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magába 

foglalhatja 

MRETZS 

1998, 2010 

Az apostoli 

köszöntést 

fontosabbnak 

tartja, mint a 

fohászt 

Van Ebben az 

esetben csak 

az Úrtól 

tanult 

imádságot 

kell 

elmondani 

A csecsemő 

állapotának 

függvénye 

A csecsemő 

állapotának 

függvénye, ha 

megengedhető 

a kérdések 

feltétele, 

akkor három 

kérdés van 

Van Külön nem 

kérdezi meg a 

gyermek nevét, 

de a keresztelői 

formula 

magába 

foglalja 

Van 

Ferencz 

József 

(unitárius 

püspök) 

Nem említi Nem említi Van Van Nem említi Van Van Van 
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TAKÁCS KLAUDIA 

A HALÁLLAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK, AZ ARIÉSI 

ELMÉLET ÉS ANNAK KRITIKÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 

A PROTESTANTIZMUSRA 

 

Philip Ariés 1974-ben publikált művében a nyugati halálattitűdöt, mely tanatológiai 

gondolkodásunkat máig meghatározza, történeti szempontból elemezte. A tanulmányt 

elnagyoltsága és következtetései miatt több kritika is érte, ezért Ariés 1981-ben, alaptézisének 

megtartásával, az előzőnél jóval hosszabb és részletesebb változatot adott ki. A további 

vizsgálat érdekében fontos kiemelni, hogy az Ariés-i elmélet kizárólag a nyugati halálattitűdöt 

vizsgálja, a keleti vallások elemzésére és hatására nem tér ki. Mivel jelen tanulmány célja a 

keresztyénség halálattitűdjének elemzése, ezért a fent említett orientális teóriákkal szintén nem 

foglalkozik. Philip Ariés szerint a halálkép változása négy nagy korszakra bontható: 

megszelídített halál, önmagunk halála, mások halála és a tiltott halál. 

Ariés először a megszelídített halál attitűdjével foglalkozik. Ezt a haldoklás, a halál és a 

gyász előre látása, az arra való felkészülés, valamint ezen folyamat természetes elfogadása 

jellemezte. Így ír róla: „Nem fuvalkodtak fel, nem harcoltak ellene, nem könyörögtek életükért 

– a halál tényét nyugodtan fogadták… csendben készültek arra.” 1 A haldoklás folyamata egy 

szilárd közösségben néhány napra korlátozódott, amikor az elmenő a halállal nyugodt 

körülmények között nézett szembe. A közösség nyújtotta rituálékon keresztül a tér és az idő 

biztosított volt az elbúcsúzásra és a gyászra mind a haldoklónak, mind a hozzátartozónak. A 

következő elemzést Mújdricza Ferenc szociológus fenti tanulmányról szóló kritikája alapján 

teszem.2  

Az elmúlás középkori megközelítésében valóban megfigyelhető a megszelídített halálkép 

néhány jellemvonása, ám a korkép ennél sokkal árnyaltabb. Ariés művében a Kr. u. 6. század 

előtti forrásanyagot nem elemezte részletesen, így elmélete a halál megszelídítésének 

folyamatára nem tér ki. Véleménye szerint mára „vadult” meg a halállal kapcsolatos 

attitűdünk.3 Ezen a ponton egyetérthetünk Mújdricza elemzésével, hiszen Ariés elemzését nem 

terjeszti ki a középkor előtti időre. A szakirodalom a halálkép alakulásának folyamatát több 

 
1 Ariés, Philippe: Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present, Baltimore, The Johns 

Hopkins University Press. 1974. 13.: “They didn't puff themselves up or fight against it and brag that they weren't 

going to die – they took death calmly. They didn't stall squaring things away, they prepared themselves quietly 

and in good time” 
2 Mújdricza Ferenc: Halálfélelem és halálszorongás történeti megközelítésében, Budapest, Semmelweis Egyetem, 

2020. (Letöltés: 2021. március 11.) 
3 Ariés, Philippe: i.m., 14. 
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korszak szerint osztja fel, jelen tanulmány Mújdricza szempontrendszerét kölcsönzi.4 A Kr. e. 

5. századig tartó időszakot mitikus-mágikus korszaknak nevezzük. (Mélyebb elemzési 

területek: Mezopotámia, Egyiptom, preszókratikus filozófusok.) Ezt a halál utáni ismeretlentől 

való rettegés és annak mítoszokon keresztüli domesztikálása határozta meg. Szókratész és 

Platón, akik a következő, úgynevezett metafizikai korszak legfőbb képviselői, a halálfélelem 

feloldásaként a halált, mintegy Istentől rendelt kiváltságos jónak tekintették. Az ezt követő 

ókori gondolkodókra, akik többnyire vagy felmagasztalták, vagy szembehelyezkedtek a halál 

elfogadásának elvével (pl. epikureusok, sztoikusok), a szókratészi-platóni felfogás 

nagymértékben hatással volt. 

Antropológiai és művelődéstörténeti szempontból az ókori zsidó és keresztyén vallás a halált 

nem természeti eseményként, hanem büntetésként láttatja, mely mélyíti a haláltudatot és 

állandó bűntudatot vált ki. A Teremtés könyve (1Móz) a bűnt és bűntudatot a halandósághoz 

kapcsolja, melyből az Isten törvényének való engedelmesség vezet üdvösségre. Mújdrizca 

szerint az ősökhöz való csatlakozás és az utódok révén a további fennmaradás az ószövetségi 

halál központi eleme. 5  A zsidó kontextusban az elmúlás relacionális, a túlvilág pedig 

transzgenerációs jellegű. Ezen gyökérből szökken szárba a keresztyénség halálképe Jézus 

bűnbocsátói és megváltói közbelépésével. Jézus halálával eltörölte az eredendő bűnt, így a vele 

járó halált is, ennélfogva az ember megszabadulhat a fent említett bűntudattól, és 

megnyugvással remélheti a halál után örök életet. Innentől kezdve viszont nem az 

engedelmesség, hanem az Istenhez hasonlóvá válás etikai dimenziója vált kihívássá. Ugyanis, 

a jó és rossz tudásának (etikai tudás) megszerzése magával vonta a halál következményét 

(Ádám és Éva bűnbeesése és kiűzetése a Paradicsomból), Jézus keresztre feszítésével a halált, 

mint az utolsó ellenséget, legyőzte, ezzel az etikai tudást újra elérhetővé tette az ember számára. 

Az örök élet megszerzéséhez az eredendő bűn megbocsátást nyert, ezért nem csupán az 

engedelmesség, de az etikai tudás isteni képességének használatára való készség is 

meghatározó eleme lett. Kimondható tehát, hogy a keresztyénség elveiben megkezdte a halál 

megszelídítését és csökkentette az azzal járó szorongást, ám a következő évszázadokban 

megfigyelhető további vitás pontok megjelenése is. 

A fent említetteket Ariés egy nagy korszakként kezeli, ahol legfőképpen temetkezési 

szokásokból vezeti le következtetéseit. Jellemző tehát a temetkezési rítusok számos formája. 

Későbbi kiadott művében így ír erről: „Három fontos alappillére van a haldoklás menetének: a 

haldokló elfogadja állapotát, a búcsúzás és az ezt követő gyász. Ezek a rítusok kifejezik azt a 

 
4 Mújdrcizca Ferenc: i.m., 8–17. 
5 Mújdrcizca Ferenc: i.m., 43. 
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meggyőződést, hogy az ember élete nem egyéni sorsot jelent, hanem láncszemként része egy 

megtörhetetlen sorozatnak, mely biológiailag Ádám óta egy családban gyökerezik.”6 

A halál teljes elfogadásának időszaka a középkorra tehető, amikor a szókratészi-platóni 

filozófia és a keresztyén tanok egyesítésének következményeként megszületett az ehhez 

szükséges elvi alap. A középkor emberét meghatározták az ünnepek, rítusok. Halálukra is ezek 

keretében (jó cselekedettel, imádságokkal, gyónással, bűnbánattal és feloldozással) készültek. 

Emiatt az emberek a nem előkészített haláltól rettegtek. Az egyházi érdek tehát a közösség 

jelentős intézményesítése volt, a halál utáni üdvösség csak ezen az intézményen keresztül volt 

elérhető.  

 

[m]inden korábbinál vonzóbb feltámadás- és üdvösségprogram mellett ugyanis a 

keresztény teológia elrettentő céllal egyre inkább túlhangsúlyozta a bűnhődés és kárhozat 

lehetőségét„ –  írja Mújdricza, továbbá ”a szorongástól és kétségbeeséstől az egyház 

szakramentális közössége nyújtott védelmet, a mise, valamint a bűnösök megbüntetése 

révén a bűnben és kegyelemben való részesedés személyes és közösségi élményt is 

jelentett, a bűnbánat és töredelem aktusa pedig minden egyes embert Istennel hozott 

közvetlen és kizárólagos kapcsolatba7.  

 

A halálnak ilyen módú gyakorlati megközelítése nemcsak a közösség egészének, hanem az 

egyénnek az elmúlással kapcsolatos félelmeit is nagyrészt eloszlatta. A halállal kapcsolatos 

attitűd pozitív közösségi megtartó ereje, különösen a katolikus teológiában, kiemelkedő 

jelentőségű. 

 

A középkor békésebb halálfelfogása a 13–15. századtól veszélybe került, az eltávozás egyre 

inkább személyes jelleget öltött, ezt nevezi Ariés a mindenki halála helyett önmagunk 

halálának.8 Mújdricza szerint: 

 

 
6 Ariés, Philippe: The Hour of Our Death: The Classic History of Western Attitudes Toward Death Over the Last 

One Thousand Years. Vintage Books, New York, 1981.837.: „The three most important moments of this ceremony 

are the dying man’s acceptance of his active role, the scene of the farewells, and the scene of mourning. …the 

oldest liturgy express the conviction that the life of a man is not an individual destiny but a link in an unbroken 

chain, the biological continuation of a family or a line that begins with Adam and includes the whole human race.” 
7  Mújdricza Ferenc: Kortalan rettegés: a nyugati halálattitűdök ariés-i modelljének felülvizsgálata, Kharón 

Thanatológiai Szemle, 2020. tél, https://kharon.hu/docu/2020-4_mujdricza-kortalan.pdf  (Letöltés: 2021. február 

15.) 
8 Ariés, Philippe: i.m., 27. 
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Ariès (1974, 1981) állításai a 16–17. század tekintetében is korlátozott érvényességűnek 

tűnnek. Egészen a 17. századig lényegében változatlannak, intaktnak látta a halandóság 

fenyegetésétől védő, hagyományos rendszereket és a megszelídített halál modelljét. Az 

első törések szerinte a nagy vallási reformok kibontakozásával jelentek meg. Úgy vélte 

(Ariès, 1981), hogy a kora újkor embere a 17. századig a halálra szomorúsággal, de 

nyugodtan tekintett, és szorongását nyugtató szavakba, ismerős rítusokba csatornázta.9  

 

Mely kijelentésével egyet értek, bár Ariés felméri a 11–12. századi változásokat, valóban 

nem tartja új attitűdnek, viszont a következő nagy korszak előzményeiként emeli ki, tehát a 

változásokat felméri, a vallási reformoknak nagyobb jelentőséget tulajdonít. 10  Elemzésem 

szempontjából és a továbbiakat szem előtt tartva Ariés szerint a protestantizmus csak a 16–17. 

században fogja jelentősen befolyásolni a halállal kapcsolatos attitűdöt11, noha az már jóval 

korábban kifejtette hatását. 

Az eddigi tanok megmaradtak, pusztán hangsúlyeltolódás történt. Az utolsó pillanat már nem 

feltétlen, békés átmenet jelentőségét hordozta. Az élők a kárhozattól és az ahhoz vezető vétkek 

következményeitől való rettegésben élték mindennapjaikat. Az elmúlás utáni ítélet 

dogmatikailag nyomatékosabb lett (ez a korabeli művészekre – pl. Dantéra – is hatott). Az 

üdvösséggel szemben előtérbe került a túlvilági szenvedés tágabb ábrázolása, így a túlvilág 

képe vigasz helyett a rettegés forrásává vált. Ezzel párhuzamosan az emberi életet, a háborúk 

és járványok tömeges pusztítása során, a halál elmagányosodásának rémképe kísérte. Bár még 

meghatározó volt az egyház nyújtotta védelem, már néhány helyen gyengülőben volt. Ezért az 

üdvös halál eléréséhez elegendő volt néhány imádság gépies elmormolása, mely részben még 

az egyházhoz, és így az üdvösséghez kötötte az egyre több esetben magányosan haldokló 

embereket. (Ezek az esetek a járvány és háború sújtotta területekre voltak jellemzőek). 

A tisztítótűz koncepciójának megjelenése 12  (jelen dolgozatnak a tisztítótűz dogmatikai 

gyökereinek és létének vitatása nem célja) és megerősödése megtörte a túlvilágkép dualista 

felfogását. Ez reménységet adott a nem mintaszerű életet élő és felkészületlen, a hirtelen 

haláltól rettegő emberek tömegeinek az üdvösség megszerzésére. A tisztítótűz tana részben 

csökkentette a bűntudat és a halálfélelem okozta szorongást. Ezen felül lehetőséget kínált a földi 

 
9 Mújdricza Ferenc i.m.,13. 
10 Ariés, Philippe: i.m., 27. 
11 uo., 38. 
12 Mújdricza Ferenc i.m.,61–66. 
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életben feloldozás nélkül maradt bűnösnek a megtisztulásra, ezzel legyőzve az erkölcsi 

megsemmisülés rémképét. 

Tillich13 és a hazai tanatológiai szakirodalom is ezen korszakra datálja a protestantizmus 

eszméinek megjelenését és előretörését. A reformáció előtti és korabeli időszakot a „szorongás 

kora” jelzővel szokták illetni. A megelőző korszak, ahogyan azt fent már tárgyaltuk, a helyes 

etikai élet és az ítélet hangsúlyozása miatti feszültség okán érdemelte ki e címet. A reformáció, 

bár az eredeti örömüzenet alapigazságához próbált meg visszatérni, a predestináció tanával a 

túlvilági élet bizonytalanságának új formáját hívta életre. A tétel egyik lehetséges magyarázata 

szerint az üdvösséget az ember életének bármely pillanatában elveszítheti, tehát léte minden 

momentuma megkérdőjeleződhet. Ez a szorongással teli, állandó keresés felől, egy másik 

magyarázat viszont a kiválasztottságba vetett hit mentén közelíti meg a tanítást. Ez utóbbi 

szerint az isteni elhívás magabiztos tudatának megfelelően élt élet (tisztességes, szorgalmas, 

odaadó), félelem nélküli és tettre kész lélekkel tölti el az embert. 

Elméletben a protestáns halálattitűd az eredeti gyökerekhez tért vissza, viszont a 

predestináció mindkét lehetséges gyakorlati megközelítése az Isten akaratának folyamatos 

kereséséről szól. Ez, bár az ítélet, a kárhozat és a megsemmisülés szorongató fenyegetését 

hátrébb vetette a sorban, a keresés bizonytalanságát csak tovább erősítette. 

A reneszánsz halálattitűd a részben továbbra is megmaradt megsemmisülés lehetőségének 

gondolatától elfordult, és a világi élvezetek felé tekintett. Ezzel a kárhozattal járó félelmektől 

ugyan megszabadult, viszont kibújt a keresztyénség adta protektív elvi mechanizmusok alól, és 

a halálban való teljes megsemmisülés képét idézte vissza (keresztyénség előtti időszak), amely 

újra magasabb fokú szorongáshoz vezetett. A fizikai halál hangsúlyozása (fájdalom, 

elszakadás) és az egyén magárahagyatottsága (individualizáció) a következőkben a halállal 

kapcsolatos attitűd egyik sarkalatos pontjává vált. A megszelídített halál koncepciójának 

védelme széthullóban volt, amely a haldoklót a közösség effektív támogatói jelenléte és 

meghatározó rítusai nélkül hagyta.  Tillich szerint 14  az egyén a végzettől, vagyis a teljes 

megsemmisüléstől való szorongása az antikvitás térnyerésével újra szárnyra kap.  Ebből is 

kitűnik, hogy a „megszelídített halál” korszaka jóval árnyaltabb, mint azt Áriés közli művében. 

Az Ariés-i elmélet következő kategóriája a „másik halála” nevet kapta15. A kor előzményei 

meghatározóak, hiszen a középkor vége okozta társadalmi és eszmetörténeti változások 

vezettek idáig. Itt Ariés a másik ember halálának tragikus felismerését és az ebből fakadó 

 
13 Tillich, Paul: Létbátorság, Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. 66–71. 
14 Tillich, Paul: i.m., 68. 
15 Ariés, Philippe: i.m., 55–82. 
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szorongást emeli ki (eddig is foglalkoztak a másik halálának tragikumával, ám ez nem váltott 

ki különösebb szorongást). Így ír erről: „A 18. századtól kezdve a nyugati ember a halálnak új 

értelmet adott. Túldramatizálta és aggasztónak tartotta azt. Saját halálával kevesebbet 

foglalkozott, mint a la mort de toi, vagyis a másik ember halálával, akinek elvesztése inspirálta 

a 19–20. század temetők és sírokkal teli kultuszát…”16 Figyelembe kell vennünk, hogy az előző 

korokkal ellentétben, innentől kezdve a nyugati halálfelfogásra a különböző irányzatok egymás 

mellett élése volt jellemző. 

Az egyházi és az attól eltávolodott nézeteket külön kell tárgyalni, ám jelen tanulmány csak 

az egyházi vonalat elemzi részletesen – a halállal kapcsolatos elméletek újkori filozófiájának 

elemzését lásd részletesebben Mújdricza 2020-ban megjelent Halálfélelem és halálszorongás 

történeti megközelítésben c. dolgozatában. 

Az elmúlás spirituális nézőpontját felváltotta a fizikai halál és az azzal járó folyamatok 

negatív megítélése. A 18. századtól a temetkezési helyeket a templomon és a sűrűn lakott 

részeken kívülre helyezték, részben egészségügyi, részben a másik (a gyermek, a szülő, a 

házastárs) földi maradványaitól való iszonyodás végett. A közösségi rítusok érvényességének 

hanyatlásával az individualizmus magánya a gyász folyamatát is meghatározta. Mivel a 

közösségi kapcsolatok beszűkültek a romantika időszaka alatt, az érzelmi kötődés a 

középkorhoz képest jelentősen kevesebb személyre koncentrálódott: már nem mindenkit 

búcsúztattak, csak a legközelebbieket, így az emberek egyre nehezebben gyakorolták a gyásszal 

járó rítusokat. A fájdalmas veszteséget átélők az emlékezés lehetőségébe kapaszkodtak, mely a 

gyász későbbi folyamataiban máig meghatározó szerepet játszik. 

Mújdricza kiemeli17 a pokol rémisztő képétől való eltávolodás motívumát. Ekkor már nem 

féltek tőle, az érzelmi körükön kívüli idegeneknek fenntartott helyként tekintettek rá. 

Tanatológiai szempontból fontos fordulópont volt ez, mert a halál egy viszonylag kiüresedett 

életből, a világi rossztól való megválást jelentette.18 

Az egyháztól elfordulókra és a különböző protestáns felekezetekre is jellemző az 

elmagányosodás (individualizáció). A szentségek és egyéb egyházi rituálék, melyekre közvetett 

módon a protestantizmus is hatással volt, kiüresedtek. Az egyre inkább megerősödő protestáns 

felekezetek (főleg a kálvinizmus) a személyes és egyéni istenhitre, illetve a személyességben 

 
16 uo., 55–56.: »Beginning with the eighteenth century, man in western societies tended to give death a new 

meaning. He exalted it, dramatized it, and thought of it as disquieting and greedy. But he already was less 

concerned with his own death than with la mort de toi, the death of the other person, whose loss and memory 

inspired in the nineteenth and twentieth centuries the new cult of tombs and cemeteries and the romantic, rhetorical 

treatment of death.« 
17 Ariés, Philippe: i.m., 63–68. 
18 Mújdricza Ferenc i.m.,17. 
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megjelenő egyéni kiválasztottságra helyezték a hangsúlyt, mely végre az üdvösségben 

csúcsosodott ki; a szentségek, bár Isten rendelte őket támaszul, az üdvösség elnyerésében nem 

segíthettek, így ezek társadalmi kohéziós ereje megszűnt, ami végül az individuum belső 

elmagányosodásához vezetett. „Sőt, az igazi puritán még a sírnál végzett vallási ceremóniák 

nyomait is eltüntette, és ének- és harangszó nélkül temette el a hozzá legközelebb állókat, csak 

hogy semmiféle (…) üdvhatásokba vetett bizalom ne bukkanhasson felszínre”19– olvashatjuk 

Ábrahám Zoltán fordításában. Tony Walter20 elemzésében azt állítja, hogy a temetési rítusok 

elvilágiasodásához a reformáció ezen vonala nagyban hozzájárult. 

Bár a protestáns felekezetek számára fontos volt az igaz egyházhoz való tartozás (közösségi 

integrálódás), Istenükkel az egyes hívek magányos belső úton találkozhattak. A felebarát 

szeretetének a középpontjába is Isten dicsősége került, amely a kötődés lehetőségét leszűkítette 

(ez egyezik a romantika hangulatvilágával), ezzel is felhívva a figyelmet a teremtmény 

dicsőítésének elkerülésére. „A kálvinistát lelkesíti az a gondolat, hogy Istennek a világ, de a 

társadalmi rend formálásban is az objektíve célszerűt kell akarnia mint dicsősége 

magasztalásának az eszközét: nem a teremtményt a maga kedvéért, de akaratának alávetett 

teremtményi világ rendjét. A szenteknek a kegyelmi kiválasztás tana által felszabadított 

tettvágya ennélfogva teljes egészében a világ racionalizálására irányuló törekvésbe torkollik.”21 

Bárhol, ahol a predestináció tanát rögzítették, ott mindig felmerült a kérdés: vannak-e biztos 

jelek, melyek alapján azonosítható a kiválasztottak közé tartozás. Önmaga számára az ember a 

saját üdvállapotát Isten akaratának és dicsőségének keresésén keresztül igazolta. 

Az ariés-i22 kategóriák sorában a negyediket, amely a mai napig érvényben van, a tiltott halál 

(vagy a halál, mint tabu/láthatatlan halál) kifejezés jellemzi. A halál naturalizálásával egyszerű 

fizikai véggé, technikai problémává silányult. Az elmúlásról, gyászról nem illik beszélni, sőt 

az illem az ezzel járó magatartás elrejtését követeli meg. A meghosszabbodott élethez a kínok, 

majd az öntudatlan állapot párosítható, mely sokszor rideg kórházi falak feszült légkörében ér 

véget. A fejlődés biztosította körülmények nem garantálják a békés halálvárás lehetőségét. A 

nyugati társadalom a súlyosan betegeket és a haldoklókat sokszor kirekesztő módon kezeli, 

ezzel a jövőre való tekintettel önmagára is kimondva az ítéletet. „A nyugati társadalmak nem 

biztosítanak a haldoklóval való együttérzést, szeretetet és gyengédséget kifejező eszközöket. 

 
19 Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Hidas Zoltán (ford.) in: Hidas Zoltán (szerk.) Arc 

Sociologica, Budapest, L’Harmattan, 2018. 80. 
20 Walter, Tony: The revival of death, London, Routledge, 1994. 24. 
21 Weber, Max: i.m., 85. 
22 Ariés, Philippe: i.m., 85–107. 



 

118 

 

Új rítusok és kifejezésmódok hiányában a haldokló úgy is magára marad…”23 – vonja le a 

következtetést Mújdricza. Bár az életvégi kérdésekkel kapcsolatban több orvosi és bioetikai 

vitát hallhatunk, ezek legtöbbször a diszkrét, gyors megoldások (eutanázia, asszisztált 

öngyilkosság) köré csoportosulnak. A tudományos párbeszédben és a hospice mozgalmakban 

a haldoklás, a halál és a gyász méltóságának visszaszerzésének, újrateremtésének igénye jelenik 

meg.  

A 21. században a média a halállal kapcsolatos tabut feszegeti. Megsokszorozódtak az 

erőszakos halálról történő tudósítások, egyre több film foglalkozik ezzel a témával, teret adva 

a médiában a halál kérdésének. A közszereplők vagy a tragikus, meglepő halállal elmenőkhöz 

párosítható egyfajta média generálta látványosság. A valóságos tapasztalatokról, érzésekről 

továbbra sem illik beszélni, ám ha a képernyőn szembesülünk vele, arra gyakran reflektálunk. 

A közember számára a gyászfolyamatot nehezíti a szociális média, ugyanis szeretteink emléke 

megannyi módon maradhat fent az interneten (digital legacies).24  

Ariés elméletét több szempontból is kritizálták. Nem vette figyelembe a társadalmi és 

kulturális különbségeket, a felhasznált forrásanyag nem volt túl széleskörű (irodalmi források: 

Iván Iljics, Hamlet, sírfeliratok). A protestantizmus hatását második kiadásában részletezte, az 

elsőben felületesen tér ki rá. Bár sok szempontból támadható, megkerülhetetlen a műve, 

elindította a gondolkodókat. Felhívta a 20. század és így a 21. század figyelmét a halállal 

kapcsolatos attitűd megkérdőjelezhető részleteire.  

Az attitűdökkel kapcsolatban azzal egyet tudok érteni, hogy szükség lenne (a középkorhoz 

hasonló) rítusok kialakítására. Fontos az internet adta lehetőségek és veszélyek feltérképezése. 

Ám, véleményem szerint, nemcsak a haldokolást, hanem az ember méltóságának kérdéskörét 

is helyre lehetne állítani, például a zsidó-keresztyén gyökerű halálfelfogásból (relációs és 

transzgenerációs) merítve, melyet az ember kiterjesztheti egész létére. 

Úgy tűnik, jelen társadalmunk az idősek és betegek tekintetében egy újfajta altruizmus 

irányába indult el, ugyanis a betegek és idősek sokszor azzal szembesülnek, hogy életük 

elértéktelenedett, ők maguk haszontalanok, feleslegessé váltak. (Néhány korábbi társadalmi 

szokásrendszerben, pl. az indiaiban, vagy az eszkimóban, a feleslegessé vált társadalmi tagok 

önként vállalkoztak a halálra, ezzel könnyítve a közösség életén.) Véleményem szerint, 

keresztyén alapon az élet értékének és a másikért érzett felelősségnek kellene inkább előtérbe 

helyeződnie. 

 
23 Mújdricza Ferenc i.m., 150. 
24 Jacobsen, Michael Hviid: “Spectacular Death”—Proposing a New Fifth Phase to Philippe Ariès’s Admirable 

History of Death, Humanitites, 2016. március, (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (Letöltés: 2021.03.) 



 

119 

 

 

BIBLIOGRÁFIA 

Könyvek: 

ARIÈS, Philippe: Western Attitudes toward DEATH: From the Middle Ages to the Present, 

London, The Johns Hopkins University Press, 1974. 

ARIÉS, Philippe: The Hour of Our Death: The Classic History of Western Attitudes Toward 

Death Over the Last One Thousand Years. Vintage Books, New York, 1981. 

MÚJDRICZA Ferenc: Halálfélelem és halálszorongás történeti megközelítésben. Budapest, 

doktori értekezést kiegészítő munkaanyag, kézirat, 2020 

https://www.researchgate.net/publication/342550745_Halalfelelem_es_halalszorongas_to 

rteneti_megkozelitesben  

TILLICH, Paul: Létbátorság, Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. 

WEBER, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Hidas Zoltán (ford.) in: Hidas 

Zoltán (szerk.) Arc Sociologica, Budapest, L’Harmattan, 2018. 

WALTER, Tony: The revival of death, London, Routledge, 1994. 

 

Folyóiratcikkek: 

JACOBSEN, Michael Hviid: “Spectacular Death”—Proposing a New Fifth Phase to Philippe 

Ariès’s Admirable History of Death, Humanitites, 2016. március, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)  

MÚJDRICZA Ferenc: Kortalan rettegés: a nyugati halálattitűdök ariés-i modelljének 

felülvizsgálata, Kharón Thanatológiai Szemle, 2020. tél, https://kharon.hu/docu/2020-

4_mujdricza-kortalan.pdf   

 



 

120 

 

PÉNTEK DÁNIEL GÁBOR 

„VÉGÜL DICSŐSÉGEDBE FOGADSZ” (ZSOLT 73,24) – 

TÚLVILÁGHIT(EK) A ZSOLTÁRIRODALOMBAN? 
 

 

BEVEZETÉS 

Az az Újszövetségből is kiderül, hogy a Jézus korabeli zsidóságban a halál utáni élet, 

közelebbről a feltámadás kérdése egy fontos vitakérdés volt, amely elválasztotta egymástól a 

különböző vallási pártokat, irányzatokat (vö. Mt 22,23kk; Mk 12,18kk; Lk 20,27kk). Josephus 

Flavius leírása szerint a farizeusok, az esszénusok és a zélóták hittek a túlvilági életben (Ant. 

18.1.3,5,6, Bell. 2.8), szemben a szadduceusokkal (Bell. 2.8). A Septuagintában fennmaradt 

hellenisztikus kori iratokból, illetve a qumráni szövegekből szintén látszik, hogy ebben az 

időben több, egymással párhuzamosan létező, halál utáni életre vonatkozó képzet létezett a 

zsidóságban. Egyaránt ismert volt a lélek feltámadásának vagy halhatatlanságának és a testi 

feltámadásnak a gondolata, ez utóbbi gyakran összekapcsolódott a vértanúsággal, és így a 

mártírok számára reménységet jelentő megnyilvánulása volt az isteni igazságszolgáltatásnak 

(vö. pl. 2Makk 7,9). 

Kevésbé bővelkedünk azonban a forrásokban akkor, ha a korábbi, hellenisztikus kor előtti 

időszak túlvilági élettel kapcsolatos nézeteit, vagy esetleg azok hiányát kívánjuk vizsgálni. A 

kutatók különböző modellek szerint próbálták értelmezni az ezzel a kérdéssel kapcsolatos 

elszórt ószövetségi és Biblián kívüli forrásokat. Minden bizonnyal létezhetett a 

halottkultusznak (azaz a halottak tiszteletének) valamilyen formája Izraelben, erre 

következtethetünk a kortárs kultúrákkal (mindenekelőtt mezopotámiai hatással számolhatunk 

ebben az esetben) való érintkezésből, a deuteronomiumi és papi törvények e gyakorlatokat tiltó 

rendelkezéseiből (Lev 21,1; Deut 14,1; 18,11; 26,14; vö. 1Sám 28), illetve néhány feliratot vagy 

szöveges sírmellékletet is tartalmazó Kr.e. 6. század előtti korból származó sírleletből (ḫirbet 

el-qom-i, ḫirbet bet lay-i feliratok, illetve az ároni áldás áldásformuláit tartalmazó ketef hinnómi 

amulettek). A halottakkal kapcsolatos rítusok többfélék lehettek: része lehetett ennek a halott 

ellátása, „etetése” (vö. Deut 26,14), mások viszont inkább arról beszélnek, hogy a halottkultusz 

lényege mind Kánaánban, mind pedig Izraelben a halottal való közös istentiszteleten való 

részvételt jelenthette.1 Vannak, akik a fogság előtti kor vonatkozásában „Seol-hitről” beszélnek, 

 
 A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája Ószövetségi alprogramjának 

hallgatója, témavezetője Dr. Zsengellér József. 
1 Ez utóbbi nézethez: Brian B. Schmidt: Israel’s Beneficent Dead – Ancestor Cult and Necromancy in Ancient 

Israelite Religion and Tradition (FAT 11), Tübingen, Mohr Siebeck, 1994; Brian B. Schmidt: Afterlife Beliefs: 

Memory as Immortality, Near Eastern Archeology LXIII. évf., 2000/4, 236–239; Brian B. Schmidt: Memory as 
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amely egy reménység nélküli túlvilági élet képzete volt, amelyben az embernek 

nyomorúságosabb állapotban van része, mint földi életében.2 

Noha jelen tanulmányomnak nem lehet tárgya az ószövetségi kor túlvilággal kapcsolatos 

gondolkodásának áttekintése, illetve nem lehet célom az ókori izraeli túlvilághit történetének 

megírása sem, és csak azt a kérdést tárgyalhatom itt, hogy a zsoltárok mennyiben és miképpen 

járulhatnak hozzá a kérdés történeti és vallástörténeti megértéséhez, mégis szükségesnek láttam 

a fenti hosszabb bevezetőt, részben azért, hogy lássuk, hogy milyen problémák vetődhetnek fel 

a kérdéssel kapcsolatban, részben pedig azért, mert a zsoltárirodalomról, és így a Zsoltárok 

könyve egyes imádságairól is azt feltételezhetjük, hogy egymástól nagy időbeli távolságban 

keletkezhettek, ebből a nézőpontból pedig akár azt is gondolhatjuk, hogy azokban többféle halál 

utáni élettel kapcsolatos koncepció is megjelenik. 

Tanulmányommal az egyik célom, hogy rendszerezve mutassam be a túlvilághittel 

kapcsolatos, értelmezési keretként szolgáló vallástörténeti fókuszú elméletek 

zsoltárirodalommal kapcsolatos vonatkozásait. Másik célom pedig az, hogy PhD-kutatásom 

alapján állva – amelynek tárgya a zsoltárirodalom alvilággal kapcsolatos tradíciói – 

bemutassam azokat a zsoltárszakaszokat, amelyek relevánsak lehetnek a túlvilághit témája 

szempontjából. 

Amit általánosságban elmondtunk az ószövetségi irodalomról, az nagyrészt a zsoltárokra is 

igaz. Abban szinte biztosak lehetünk, hogy a Zsoltárok könyvében nem jelennek meg a 

hellenisztikus és a római korból ismert pozitív képzetek, így a lélek vagy a test feltámadásának, 

illetve a lélek halhatatlanságának gondolata (ez alól legfeljebb egyes, a qumráni 

zsoltártekercseken szereplő szövegek és szövegváltozatok jelenthetnek kivételt, de ezek 

értelmezése is meglehetősen kétséges). A korábbi képzetek zsoltárokban való megjelenésével 

kapcsolatban viszont nem fogalmazhatunk hasonlóan egyértelmű állítást, ez természetesen 

részben abból fakad, hogy a zsoltárok teológiai értelmezése – költői szövegek lévén – nem 

egyszerű. Egyes kutatók szerint vannak olyan zsoltárrészletek, amelyek valamiféle 

halottkultuszról beszélnek, illetve inkább polémiát fogalmaznak meg azzal szemben. Mások 

pedig úgy vélik, hogy egyes zsoltárok JHVH és a halottak hazája távolságáról beszélve kizárják 

a túlvilági élet lehetőségét, és úgy gondolják, hogy mivel Izrael Istene az élők Istene volt, neki 

 
Immortality: Countering the Dreaded „Death after Death” in Ancient Israelite Society, in Alan J. Avery-Peck – 

Jacob Neusner (szerk.): Judaism in Late Antiquity IV. - Death, Life after Death, Resurrection and the World to 

Come in the Judaisms of Antiquity, Leiden – Boston – Köln, Brill, 2000, 92-96. 
2 Pl. John Day: The Development of Belief in Life after Death in Ancient Israel, in John Barton – David James 

Reimer (szerk.): After the Exile: Essays in Honour of Rex Mason. Macon, Mercer University Press, 1996, 237-

257. 
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nem volt kapcsolata a halottak szférájával. Számos alkalommal találkozhatunk a 

szakirodalomban azzal a véleménnyel, hogy a korai, azaz fogság előtti szövegek nézőpontja 

szerint a halottak lelkei általánosan az alvilágba kerülnek haláluk után, és ezt a „Seol-hitet” 

váltja fel egy pozitívabb felfogás a fogság után. Emellett említésre méltó még, hogy néhány 

kutató rámutat arra, hogy egyes zsoltárokra hathatott az az ókori-keleti tradíció, miszerint valaki 

ismerete, bölcsessége miatt bízhat túlvilági életében. Ez utóbbi reménység eredetileg csak 

kevesek (pl. a király) számára lehetett elérhető. Ezeket a nézeteket az alábbiakban mutatom be. 

 

HALOTTKULTUSZ? 

Az áttekintést a halottkultusz-utalásokként értelmezett zsoltárversekkel szeretném kezdeni. A 

fogság előtti, azaz a Deuteronomium, illetve a papi források előtti izraeli túlvilághittel 

kapcsolatban gyakran felvetik azt a lehetőséget, hogy abban a kortárs kultúrákhoz hasonlóan 

gyakorolták halottkultusznak valamilyen formáját. A zsoltárirodalomban ez a probléma nem 

jelenik meg gyakran, a szakirodalomban összesen négy szöveghelyre szoktak utalni (Zsolt 16,3; 

22,30, Zsolt 49,12; 106,28).3 

Az ókori Közel-Kelet legjelentősebb kultúráiban vitán felül áll, hogy létezett a 

halottkultusznak, másképpen szólva az elhunyt ősök tiszteletének valamilyen formája. Az 

Izraelben feltételezett halottkultusz legközelebbi párhuzamait a mezopotámiai, illetve az 

Ugaritból ismert kánaáni képzetekben láthatjuk, itt most kizárólag ezekkel szeretnék röviden 

foglalkozni. 

A mezopotámiai gyakorlatban nemcsak királyi, hanem a közemberek között gyakorolt 

halottkultusz – azaz a halott ősökről való gondoskodás – is létezett. E kultusz középpontjában 

a halott lelkéről/szelleméről (eṭemmu) 4  való gondoskodás állt, amely egy meghatározott 

személy (pāqidu – ’ellátó’, ’gondoskodó’) feladata volt, aki minden bizonnyal az esetek 

többségében az elhunyt személy rokona volt. A gondoskodás része volt a víz kiöntése (mê naqû 

– erre azért volt szükség, hogy a halottnak legyen mit innia), a halotti felajánlások (áldozatok - 

kispu) bemutatása (kispa kasāpu), valamint a halott nevének kimondása (šuma zakāru – vö. 

Zsolt 49,12), ez utóbbi a halott nevének fennmaradását segíthette. A Gilgames eposz 12. 

táblájáról tudjuk, hogy az is továbbélt az alvilágban, akinek nem volt pāqiduja, azonban 

 
3 Pl. Theodore J. Lewis: Ancestor Worship, in ABD, 1. köt., New York, Doubleday, 1992, 241. Megjegyzendő, 

hogy vannak, akik a források szélesebb körét értelmezik a halottkultusz kontextusában. Suriano szerint a Seol a 

16., 49., 88., 116. zsoltárokban liminális helyként jelenik meg, olyan helyként, ahol a halottnak ellátásra, 

gondoskodásra van szüksége. Matthew J. Suriano: A History of Death in the Hebrew Bible, Oxford, Oxford 

University Press, 2018, 217-248, kül. 246-248. 
4 Tanulmányomban az egyszerűség kedvéért kizárólag az akkád nyelvű terminológiát említem, a sumer nyelvűt 

nem. 
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ezeknek a halottaknak nyomorúságosabb volt a sorsa. 5  Királyi halottkultusz is létezett 

Mezopotámiában, bár ezzel kapcsolatban meglehetősen szórványosak a forrásaink. E 

szertartással kapcsolatban a legrészletesebb forrásanyag Máriból (Kr.e. 2. évezredi észak-szíriai 

királyság) maradt fenn. Az újasszír forrásokból úgy tűnik, hogy a királyi halottkultuszban az 

ősök több generációját tisztelték, mint a közemberek hasonló rítusaiban.6 

Ha áttérünk az ugariti anyagra, akkor azt láthatjuk, hogy egyesek szerint a királyi család 

halottainak kultuszáról szólnak a rapi’ūma-szövegek (KTU 1.20-22), és a rapi’ūma szó ezen 

értelmezés szerint halott ősökre vonatkozna. Ez azonban semmiképpen nem tekinthető 

egyértelműnek, mivel egyesek isteneknek, mások pedig élő embereknek tartják őket. 7  E 

szövegek azt kérik a rapi’ūmaktól, hogy nyújtsanak áldást és segítséget az uralkodó számára. 

Elképzelhető az is, hogy egyes szövegek (pl. KTU 1.6 VI.45-49) az istenekre használt szóval 

(ilu) utalnak a halottakra; a szó ilyen értelme egyébiránt úgy látszik, hogy Izraelben valóban 

létezett (vö. 1Sám 28,13, ahol Saul király az én-dóri halottidézőnél az elhunyt Sámuelt elóhim-

nak nevezi). Emellett felvethető az is, hogy Ugaritban volt egy, a mezopotámiai kispu rítusához 

részben hasonló szertartás is, a marzeaḥ, amely nemcsak a halottak etetésének, ellátásának 

aktusát tartalmazhatta, hanem a halottakkal közös ünneplés jelent meg benne. Megjegyzendő 

azonban, hogy azt sem fogadja el minden kutató, hogy ez a fogalom valóban halottkultusszal 

lenne összefüggésben.8 Összességében azt láthatjuk, hogy az ugariti források értelmezése és az 

e források által használt terminológia sokkal kevésbé egyértelmű, mint a mezopotámiai 

szöveges emlékeké. 

Ha Izraelre térünk rá, akkor azt láthatjuk, hogy még kevésbé egyértelmű a helyzet, bár a 19. 

századtól kezdődően számos magyarázó feltételezte, hogy Izraelben is létezett a 

halottkultusznak valamilyen formája. 9 A Héber Bibliából is egyértelműen kiderül ez, de annak 

különböző iratai minden esetben a halottkultusszal szemben foglalnak állást. Elsősorban a 

Deuteronomiumban (Deut 14,1; 18,10-11; 26,14 – ez utóbbi szakaszban úgy látszik, hogy 

éppen a halottaknak bemutatott felajánlások tilalma jelenik meg) illetve a papi törvényekben 

(Lev 19,26-32; 20,6.27) jelenik meg halottkultusz elleni polémia. Narratívában a már említett 

 
5 Ehhez: Miranda Bayliss: The Cult of Dead Kin in Assyria and Babylonia, Iraq XXXV. évf., 1973/2, 116-117. 
6 Uo., 122-125. 
7 Jó összefoglalást nyújt a különböző értelmezésekről Brian B. Schmidt: Israel Beneficient Dead, 71-90. Az ő 

véleményével szemben én valószínűnek látom, hogy a rapi’ūma szó valóban az elhunyt királyi ősökre utal. 
8 Ehhez: Uo. 62-66. 
9 Ehhez: Klaas Spronk: Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (AOAT 219), Neukirchen-

Vluyn, Neukirchener Verlag, 1986, 247-250.; Theodore J. Lewis: Cults of the Dead in Ancient Israel and Ugarit 

(HSM 39), Atlanta, GA, Society of the Biblical Literature, 1989; Lewis: Ancestor Worship; Susan Ackerman: 

Under Every Green Tree: Popular Religion in Sixth-Century Judah (HSM 46), Atlanta, GA.: Scholars Press, 1992, 

143-152.; Stephan L. Cook: Funerary Practices and Afterlife Expectations in Ancient Israel, Religion Compass I. 

évf., 2007/6, 660-683. 
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1Sám 28-ben jelenik meg nekromantia – figyelnünk kell arra, hogy itt nem halottkultuszról, 

hanem halottidézésről, azaz arról van szó, hogy valaki útmutatást kér a halottaktól. Néhány 

prófétai szövegben is megjelenik halottkultuszra vonatkozó utalás (Jer 16,5-8; Ez 43,7-9). A 

bölcsességirodalmi szövegek szerint a halottak nem bírnak olyan tudással, amely az élők 

számára értékes lenne (Jób 14,21; Préd 9,4-6.10) – ez szemben áll a 1Sám 28 felfogásával, ahol 

Saul király halottól (igaz nem általában a halottaktól, hanem kifejezetten Sámueltől) kér 

útmutatást. Brian B. Schmidt a fentiektől eltérően értelmezi a forrásokat, az ő 

szövegelemzéseire a zsoltárszakaszok értelmezése során is többször hivatkozni fogok. Schmidt 

szerint Kánaánban, illetve a fogság előtti Izraelben sem létezett olyan kultusz, amely a halott 

tiszteletén, imádásán alapult volna, szerinte az Ugaritból ismert kánaáni és az izraeli túlvilághit 

központi elemei a halottra való emlékezés, illetve a halottal való kultikus közösség 

(commemoration) voltak. 10  Schmidt szerint a halottkultusz, illetve annak tiltása csak 

mezopotámiai hatásra az exilium idején jelent meg Izraelben.11 

E háttérismeretek vázlatos bemutatás után rá szeretnék térni arra a négy zsoltárrészletre, 

amelyeket a kutatás kapcsolatba hozott a halottkultusszal. 

 

Zsolt 16,3 

ץ ִלְקֹדוִשים רֶׁ אָּ ר־בָּ ה ֲאשֶׁ יֵרי ֵהמָּ ם׃  ְוַאדִּ י־בָּ ְפצִּ ל־חֶׁ כָּ  

„A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.” (RÚF 

2014)  

 

Az esetleges halottkultusz-utalások áttekintését kezdjük a legproblémásabb igevers, a Zsolt 

16,3 tárgyalásával. A versben megnevezett szenteket (ְקֹדוִשים) érthetjük családi ősökre, mint az 

alvilág lakóira,12 egy másik értelmezés szerint viszont a kultuszi közösség tagjaira vonatkozhat 

a szó.13 A szöveg a szentekről azt mondja, hogy a földben (alvilágban?) vannak, ez pedig 

jelenthetné azt, hogy a beszélő halottkultuszban részesülő őseiről van szó. Az egyébként, hogy 

e vers szerint a ְקֹדוִשים csoportja a földben/alvilágban lakik, azért is meglepő, vagy legalábbis 

egyedülálló, mert a Héber Biblia más szöveghelyein ez a szó mennyei lényekre, vagy JHVH 

udvartartásában megjelenő alacsonyabbrendű istenségekre utal (Zsolt 89,6.8; Zak 14,5; vö. Dán 

 
10 Schmidt: Israel’s Beneficent Dead; Schmidt: Memory as Immortality; Schmidt: Afterlife Beliefs: Memory as 

Immortality. 
11 Schmidt: Israel’s Beneficent Dead, 143-193. 
12 Pl.: Cook: Funerary Practices, 675. Ennek kritikája: Schmidt: Israel’s Beneficent Dead, 263-264.; Hendrik G. L. 

Peels: Sanctorum Communio vel Idolorum Repudiatio – A Reconsideration of Psalm 16,3, Zeitschrift für die 

Alttestamentliche Wissenschaft, CXII. évf., 2000/2, 239-251. 
13 Beat Weber: Notizen zu Form, Pragmatik und Struktur von Psalm 16, Biblische Notizen CXXV. füzet, 2005, 27. 
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8,13). Más szöveghelyek esetében úgy tűnik, hogy ez a szóalak Izrael népe tagjaira vonatkozik 

(Deut 33,3; Zsolt 34,10; Dán 8,24?). Ez a kettőség összhangban van a szó Zsolt 16,3-ben 

olvasható előfordulásának a két értelmezésével. Ezzel szemben a szintén a  דשק  gyökből képzett, 

szintén többesszámú ְקֵדִשים szóalak valamiféle kultuszi funkcionáriusokra, időnként 

kifejezetten elítélt kultuszi gyakorlatok végzőire (kultikus prostitúcióban résztvevő 

személyekre) utal (1Kir 15,12;2Kir 23,7; illetve talán Jób 36,14). A Zsolt 16,3 verset kizárólag 

szövegjavítással hozhatjuk kapcsolatba a halottkultusszal. Amennyiben ugyanis  ם ל־ֶחְפִצי־בָּ  כָּ

helyett azt olvassuk, hogy ם  akkor a következő fordításhoz jutunk: „a földben ,ַּבל־ֶחְפִצי־בָּ

(alvilágban?) lévő szentekben, és a dicsőségesekben nem telik kedvem”14– ez az olvasat pedig 

egyértelműen halottkultusz ellenes polémiát tartalmaz. A szövegjavítás esetében a verset 

nyilvánvalóan a szintén problémás 4. vers összefüggésében olvassuk. Ez a javítás azonban nem 

szükségszerű, mivel a többesszámú ְקֹדוִשים szóalak utalhat Izrael népe tagjaira is, így nem 

elképzelhetetlen, hogy ilyen értelemben fordul elő a zsoltárban. Ebben az esetben az ֶאֶרץ szó a 

versben Kánaán földjére utalhat. Ha viszont nem élünk a szövegjavítás eszközével, akkor – 

véleményem szerint – a verset nem hozhatjuk kapcsolatba a halottkultusszal. Ha emellé tesszük 

azt a tényt is, hogy egyetlen további szöveghelyet sem ismerünk, ahol a ְקֹדוִשים szóalak (kultikus 

tiszteletben részesített) halottakra vonatkozik, akkor azt mondhatjuk, hogy meglehetősen 

valószínűtlen, hogy a Zsolt 16,3-ben egy halottkultusz-utalással találkozhatunk. 

 

Zsolt 22,30 

ְכלּו ְשַתֲחּוּו אָּ ץ ַויִּ רֶׁ ְשֵני־אֶׁ ל־דִּ נָּיו כָּ ְכְרעּו ְלפָּ ל־ֹיוְרֵדי יִּ ר כָּ פָּ יָּה׃  לֹא ְוַנְפֹשו עָּ חִּ  

„Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki 

nem tudja életét megtartani.” (RÚF 2014) 

„Egyenek és boruljanak le a föld hatalmasai, előtte térdeljen minden porba térő (= 

halandó?), akinek lelke nem marad életben.” (saját fordítás) 

 

Mark S. Smith és Elizabeth Bloch-Smith szerint ez a vers is halottkultuszra utal, közelebbről 

a halott etetésének rítusára.15 Ebben az esetben a ִדְשֵני־ֶאֶרץ (szó szerint: „a föld kövérei/erősei”) 

kifejezés utalna a versben a kultikus tiszteletben részesített halottra. Amennyiben a vers arról 

beszél, hogy a halott JHVH előtt fog leborulni, akkor ebben a szövegrészletben is halottkultusz 

 
14 Vö. Sigmund Mowinckel: Zu Psalm 16:2-4, Theologische Literaturzeitung 82. évf., 1957/9, 653. 
15 Spronk: Beatific Afterlife, 282.; Mark S. Smith – Elizabeth M. Bloch-Smith: Death and Afterlife in Ugarit and 

Israel (recenzió Klaas Spronk: Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East [AOAT 219] című 

művéről), in Journal of the American Oriental Society CVIII. évf., 1988/2, 283. 
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elleni polémia szólalna meg. Ezzel szemben Brian B. Schmidt szerint a ִדְשֵני־ֶאֶרץ kifejezés 

minden bizonnyal nem a halottra utal.16 Schmidtnek ezt a véleményét jelen sorok szerzője is 

osztja, és nem tekinti bizonyíthatónak, illetve valószínűnek, hogy a kifejezés a halottak 

kultuszával lenne összefüggésben. 

 

Zsolt 106,28 

ְמדּו ְבֵחי ַויֹאְכלּו ְפֹעור ְלַבַעל ַוִיצָּ ים׃  זִּ ֵמתִּ  

„Azután odaszegődtek Baal-Peórhoz, és holt bálványoknak 17  szóló áldozatokból 

ettek.” (RÚF 2014)  

 

Ez a zsoltárvers a Num 25 eseményeit idézi meg, a zsoltárversben szereplő ִזְבֵחי ֵמִתים (szó 

szerint: „halottak áldozata”) kifejezés a Num 25,2-ben szereplő ִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן szókapcsolat helyét 

veszi át. Mivel az Elóhim szó – mint láthattuk – utalhat a halottra a héber nyelvben, 

elképzelhetőnek tartom azt, hogy e szakasz halottkultuszra utal (vö. 1Sám 28,13). Brian B. 

Schmidt ezt a szöveghelyt sem tekinti halottkultusz-utalásnak.18 

 

Zsolt 49,12 

ם ֵתיֹמו ִקְרּבָּ ם בָּ ם ְלֹעולָּ ְשְכֹנתָּ ֹדר ְלֹדר מִּ ְראו וָּ ם ּקָּ ְשֹמותָּ ֹמות׃  ֲעֵלי בִּ ֲאדָּ  

„Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, 

földeket neveznek el róluk.”  (RÚF 2014) 

 

A  ְּבֵשם  szókapcsolat Mark S. Smith szerint a halott ősök kultikus (”néven hívni„) קרא 

megszólítására utalhat (vö. akkád šuma zakāru),19 Brian B. Schmidt azonban rámutat arra, hogy 

a קרא ְּבשֵ ם kifejezés nem csak kultuszi kontextusban értelmezhető.20 Magam részéről ebben az 

esetben tartom a leginkább elképzelhetőnek, hogy az adott szakasz valóban halottkultuszra utal. 

A fenti idézetek, illetve főként a vonatkozó kifejezések elemzése alapján nem tartom 

bizonyíthatónak, illetve valószínűnek sem, hogy a zsoltárirodalom utal halottkultuszra, illetve 

a halott etetésének szokására. A Zsolt 16,3 és 22,30 szövegében szinte biztos, hogy nem kell 

 
16 Schmidt: Israel’s Beneficent Dead, 265. 
17 Szó szerint: „halottaknak”. 
18 Ezen értelmezés kritikája: Schmidt: Israel’s Beneficent Dead, 265-266. 
19 Mark S. Smith: The Invocation of Dead Ancestors in Psalm 49:12c, Journal of Biblical Literature CXII. évf., 

1993/1, 105-107. 

20 Schmidt: Israel’s Beneficent Dead, 265. 
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halottkultusz utalást látnunk, a Zsolt 106,28 és főként a 49,12 esetében viszont ez az értelmezés 

egyáltalán nem elképzelhetetlen. 

 

JHVH-NAK NINCS KAPCSOLATA A HALOTTAK HAZÁJÁVAL? 

Az áttekintést egy másik forráscsoporttal, a „halottak nem adnak hálát JHVH-nak”-tradíció 

különböző előfordulásaival (Zsolt 6,6: 30,10, 88,11-13, 115,17, Ézs 38,18-19, 11Q5 19, 1Bár 

2,17, Sirák 17,27-28) kívánom folytatni. E szöveghelyek esetében meg kell vizsgálni azt az 

értelmezést, amely szerint ez a tradíció kérdés formájában retorikus kérdésként értelmezendő.21 

Amennyiben ezeket az előfordulásokat retorikus kérdésként értelmezzük, akkor azok arra 

utalnak, hogy JHVH-nak nincs semmiféle kapcsolata a halottak hazájával, illetve a halottak 

számára nem tapasztalható meg JHVH jelenléte. Így véli Gönke Eberhardt, aki szerint a fogság 

idején és a fogság utáni korban ugyan már kialakult az az elgondolás, hogy JHVH-nak 

kapcsolata lehet az alvilággal, azonban e tradíció előfordulásai arról tanúskodnak, hogy 

továbbélt az az ősi elképzelés is, amely szerint JHVH-nak nincs kapcsolata a Seollal.22 A Zsolt 

6,6, 30,10, 88,11-13 retorikus kérdései mellett Eberhardt így tekint a Zsolt 115,17 szövegére is. 

Ez az értelmezés tehát e szakaszoknak tulajdonképpen a túlvilághit tagadásának nézőpontját 

tulajdonítja. 

A tradíció elsőként tárgyalt megjelenése a 6. zsoltárban olvasható: 

  

וֶׁת ֵאין ִכי ָך ַבמָּ ְכרֶׁ ְשֹאול זִּ י בִּ ְך׃ מִּ ה־לָּ ֹיודֶׁ   

„Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban23?” (Zsolt 6,6 – 

RÚF 2014)  

 

 
21 Így pl. Horst Dietrich Preuss: Psalm 88 als Beispiel alttestamentlichen Redens vom Tod, in August Strobel 

(szerk.): Der Tod – ungelöstes Rätsel oder überwundener Feind?, Stuttgart, 1974, 69.; Christiane de Vos: Klage, 

als Gotteslob aus der Tiefe. Der Mensch vor Gott in den individuellen Klagepsalmen (FAT II 11), Tübingen, 2005, 

29-30.; Bernd Janowski: Konfliktgespräche mit Gott – Eine Antropologie der Psalmen5, Göttingen, 

Vandenhoeck&Ruprecht, 2019, 249.; Bernd Janowski: Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das 

alttestamentliche Todesverständnis, in Friedrich Avemarie – Hermann Lichtenberger (szerk.): Auferstehung – 

Resurrection (WUNT 135), Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 23-28. Ennek kritikája: Frank Crüsemann: 

Rhetorische Fragen!? Eine Aufkündigung Des Konsenses über Psalm 88:11-13 und seine Bedeutung für das 

alttestamentliche Reden von Gott und Tod, Biblical Interpretation XI. évf., 2003/3, 345-360. További bibliográfia 

Crüsemann tanulmányában: Uo., 345-347. (1.lábjegyzet) 
22 Gönke Eberhardt: JHWH und die Unterwelt: Spuren einer Kompetenzausweitung JHWHs im Alten Testament 

(FAT II 23), Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 217. Eberhardt szerint Izraelben teológiai fejlődés vezetett annak a 

nézetnek a kialakulásához, amely szerint JHVH hatalma kiterjedt az alvilágra is. A szerző ezt az elképzelést JHVH 

kompetencia-növekedése (Kompetenzausweitung) egyik formájának tekinti. 
23 Szó szerint: „a Seolban” 
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E zsoltár beszélője halálközeli állapotban van, és ebből a helyzetéből könyörög JHVH-hoz. 

A zsoltár 6. versének első félsora egy állítást fogalmaz meg, miszerint a halál után nem lehet 

megemlékezni JHVH-ról. A második félsorban az e fejezetben tárgyalt tradíció fogalmazódik 

meg kérdés formájában: a beszélő azt a kérdést teszi fel, hogy ki ad hálát JHVH-nak a Seolban. 

A vers két félsora minden bizonnyal szinonim paralelizmusnak tekinthető, így a hagyomány 

ezen előfordulása mindenképpen retorikus kérdésként értelmezhető. 

 

A tradíció megjelenik a 30. zsoltárban is: 

י ַמה־ֶּבַצע מִּ י ְבדָּ ְדתִּ ַחת  ְברִּ ל־שָּ ר ֲהֹיוְדָך אֶׁ פָּ יד עָּ ָך׃  ֲהַיגִּ תֶׁ ֲאמִּ  

„Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá 

lett24, hirdeti-e hűségedet?” (Zsolt 30,10 RÚF 2014) 

 

A vers második fele a Zsolt 88,11-13 közeli párhuzama. Az itt szereplő kérdéseket az ott 

olvashatókhoz hasonlóan szintén kérdő partikula vezeti be. E zsoltárversben a tradíció szintén 

retorikus kérdésként értelmezhető, erre utal az első félsor Istenhez intézett kérdése is. 

 

Végül térjünk rá a tradíció legrészletesebben kidolgozott adaptációjára, amely a 88. 

zsoltárban olvasható: 

ִאים ֶלאַתֲעֶשה־פֶ  ֲהַלֵמִתים ה׃  ֹיודּוָך יָּקּומּו ִאם־ְרפָּ ֶסלָּ  

ֲאַבֹדון׃ ֱאמּונְָּתָך ַחְסֶדָך ַּבֶקֶבר ַהְיֻסַפר ּבָּ  

ַדע ְתָך ִפְלֶאָך ַּבֹחֶשְך ֲהִיּוָּ ְנִשיָּה׃ ְּבֶאֶרץ ְוִצְדקָּ  

„Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? 

(Szela.) 

Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? 

Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén?” (RÚF 2014) 

 

E részlet esetében annak kontextusa miatt a Zsolt 6,6 és 30,10 szövegéhez képest kevésbé 

látom egyértelműnek azt, hogy retorikus kérdésekről van szó. Figyelmesen olvasva a részletet, 

ugyanis észrevehetünk benne egyfajta fokozást, a három egymást követő versben ugyanis 

mintha három különböző szempont jelenne meg azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy 

lehetséges-e JHVH dicsérete az alvilágban:  1. A 11. vers első fele Isten szabadító tettére kérdez 

rá, azaz arra, hogy ő tesz-e csodát a halottakkal? 2. A 11. vers második félsora és a 12. vers azt 

 
24 Szó szerint: „Hálát ad-e Neked a por?”; a por jelentésű ר פָּ  szó ezen a szöveghelyen valószínűleg az alvilág עָּ

poétikus neve. 
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a kérdést teszi fel, hogy magasztalják-e az árnyak (azaz helyesebben az alvilág lakói, itt a héber 

ִאים  szó szerepel) JHVH-t, illetve, hogy elbeszéli-e valaki a sírban és az alvilágban Isten ְרפָּ

szeretetét, hűséges tetteit (azaz talán azt jelentheti ez, hogy vannak-e olyanok a halottak 

hazájában, akik megtapasztalhatták JHVH szabadítását, és emiatt hálát adhatnak neki és 

elbeszélhetik azt). 3. A 13. vers kérdése pedig az, hogy a sötétség honában és a felejtés földjén 

(mindkét kifejezés egyértelműen a Seolra utal) ismerik-e Isten csodáit és igazságosságát? Ez 

talán nem intellektuális megértésre, vagy tapasztalásra utal, hanem arra, hogy van-e olyan 

közösség az alvilágban, amely hallgatja a hálaadást (vö. 12. vers). Itt tehát az előző versben 

foglaltaknak talán a másik oldalát láthatjuk, ott arról volt szó, hogy hangzik-e hálaadás a 

Seolban, itt pedig arról, hogy hallgatja-e ott azt valaki. 

Természetesen, ha így értelmezzük ezt a zsoltárrészletet, akkor is tekinthetjük a benne 

foglaltakat retorikus kérdések sorának. Amennyiben viszont a címfeliratukban Kórah fiaihoz 

kötött zsoltárokat a szentélyben szolgálatot teljesítő lévitákhoz kötjük, felvethetőnek látom azt 

is, hogy itt a saját Seol-beli szerepére kérdez rá az imádkozó, azaz arra, hogy ott folytathatja-e 

Isten dicséretét, és ebben az esetben pedig nem retorikus, hanem inkább valódi kérdésekről 

beszélhetünk. 

Ez a hagyomány állítás formájában is számos zsoltárban jelenik meg: a Zsolt 115,17-ben, az 

Ézs 38,10-20-ben olvasható Ezékiás imájában (Ézs 38,18-19), a 11Q5 tekercs egy kizárólag 

Qumránból ismert zsoltárában (11Q5 19, ebben 19,1-2), valamint a Septuagintában az 1Bár 

2,17-18-ben. Emellett a tradíciót adaptálja egy bölcsességirodalmi szöveg, a Sirák 17,27-28 is. 

A kijelentő formában való adaptációkkal itt nem szükséges hosszan foglalkozni, – megteszem 

ezt doktori értekezésemben – annyit azonban itt megjegyeznék, hogy azok egy kivételtől (Sirák 

17,27-28) eltekintve hálaadó énekekben fordulnak elő, tartalmukat tekintve pedig azokban 

minden esetben két csoport jelenik meg, egy, akit JHVH megszabadított, és ezért hálát ad neki, 

és egy másik csoport azoké, akik nem tapasztalhatták meg a szabadítást, és ezért nem is képesek 

a hálaadásra, illetve istendicséretre; az előbbi csoportot e szakaszok élőknek, az utóbbit pedig 

halottaknak nevezik.25 

Térjünk vissza a tradíció kérdés formájában való megjelenéseinek az értelmezésére. A kérdés 

formájában megjelenő adaptációk kivétel nélkül könyörgő imádságokban fordulnak elő. Ezeket 

 
25 Ez az egyszerű séma a szövegekben különböző jelentőséggel bírhat. A Zsolt 115,17-ben pl. a megszabadítottak 

JHVH tisztelői, azaz tulajdonképpen Izrael népe, a másik csoport pedig a bálványimádók csoportja; az Ézs 38,18-

19-ben a megszabadított, az „élő” nyilvánvalóan a betegségből felgyógyult Ezékiás király, a másik csoport ebben 

a szövegben, illetve a hagyomány más állító formájú előfordulásai esetében nem határozható meg pontosan – ez 

érthető is, ugyanis ők háttérbe szorulnak a megszabadított mögött, aki megtapasztalta az isteni közbeavatkozást. 
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az előfordulásokat a kutatás egyrészt argumentum ad Deumként szokta értékelni. 26  Ezen 

értelmezés lényege az, hogy az imádkozó azzal érvel a megszólított istenség előtt, hogy 

szabadítsa meg szorult helyzetéből, hogy idő előtti halálával maga az általa tisztelt istenség 

szenvedne veszteséget. Az argumentum ad Deum értelmezés esetében a tradíció párhuzamát 

láthatjuk egy 2. évezredből származó hettita forrásban, a II. Mursilis hettita uralkodóhoz kötött 

imákban.27 II. Mursilis imádságaiban ez a gondolat abban a formában jelent meg, hogy az 

istenség azáltal szenvedné meg az imádkozó halálát, hogy az nem tudná felajánlani részére az 

áldozatokat, a zsoltárokban viszont nem áldozatok, hanem helyette a dicséretmondás jelenik 

meg. Másrészt – amint azt már a fentebb tárgyaltam – formájuk szerint retorikus (szónoki) 

kérdéseknek tekinthetjük a tradíció kérdés formájában megjelenő előfordulásait, azaz olyan 

kérdéseknek, amelyekre a beszélő már azok feltevésekor ismeri a – nemleges – választ. Ez 

természetesen nem mond ellent az argumentum ad Deum-ként való értelmezésnek, hiszen attól 

még, hogy a beszélő nem lát lehetőséget az alvilágbeli életre, arra számíthat, hogy Isten 

megóvja őt a Seolba kerüléstől, és így életben maradhat, és éppen ezért hálát is adhat Istenének. 

Ezen értelmezés szerint tehát nem az alvilágból való szabadulásra, hanem a Seol 

megtapasztalása előtti szabadulásra utalnak a tradíció előfordulásai. Éppen emiatt 

mindenképpen egyet lehet érteni azokkal, akik szerint a kérdések indirekt kérésként 

értékelhetőek, így nem teljesen remény nélküliek.28 

A tárgyalt tradíció vallástörténeti hátterével kapcsolatban érdekes Bernd Janowski 

álláspontja, aki ezt a tradíciót kifejezetten a halottkultuszt elutasító izraeli csoportokhoz köti. 

Janowski szerint a zsoltárok azért használják e motívumot, hogy a közelinek érzett haláltól való 

szabadításért könyörögjenek, ugyanis a halál eseménye és állapota nézőpontjuk szerint 

elválaszt JHVH-tól, a halottak világa ugyanis teljesen idegen tőle, emiatt a szabadítás pedig 

csak a halál előtt lehetséges.29 Ez az értelmezés azonban nem szükségszerű, úgy gondolom 

ugyanis, hogy a tradíció ezen előfordulásait értelmezhetjük az Anna énekében (1Sám 2,1-10), 

közelebbről az 1Sám 2,6-ben megjelenő hagyomány hátterén, amely szerint JHVH le tud vinni 

az alvilágba és fel tud hozni onnan. Ha e párhuzam alapján értelmezzük a hagyomány kérdés 

 
26 Paul Sanders: Argumenta ad Deum in the plague prayers Mursili II and in the Book of Psalms, in Bob Becking 

– Eric Peels (szerk.): Psalms and Prayers: Papers Read at the Joint Meeting of the Society for Old Testament Study 

and Het Oud Testamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, Apeldoorn August 2006 (OTS 55), Leiden, 

Brill, 2007, 188-189.; Roger Tomes: „I Have Written to the King, My Lord”: Secular Analogies for the Psalms 

(HBM 1), Sheffield 2005, 52–55.; Anna Elise Zernecke: Mesopotamian Paralells to the Psalms, in William P. 

Brown: Oxford Handbook of the Psalms, Oxford University Press, 2014, 35-36. 
27 Ezek: Catalogue des textes hittites 376. A A i 6'-20'; ii 10-44; 377 i 18–24. 
28 Janowski: Konfliktgespräche, 243-245.; Jörg Jeremias: Der Zorn Gottes im Alten Testament – Der biblische 

Israel zwischen Verwerfung und Erwählung (BThSt 104), Neukirchen-Vluyn – Neukirchener Verlag, 2009, 24. 
29 Janowski: Die Toten, 24-28. 
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formájú előfordulásait, akkor azok nem arról beszélnek, hogy a Seol kívül áll JHVH hatalmán, 

hanem éppen ellenkezőleg, arról, hogy ő uralkodik ott is. Ezen értelmezés szerint az imádkozó 

azért használhatja ezt az érvet (argumentum ad Deum), mert tudja, hogy mind az élők földje, 

mind pedig a halottak hazája Isten kezében van, ezért lehetséges könyörögni a Seol hatalmából 

való megszabadításért. 

Az elmondottak alapján tehát arra a megállapításra juthatunk, hogy az az elképzelés, hogy e 

szakaszok szerint JHVH-nak nem lenne kapcsolata az alvilággal, legfeljebb a minden bizonnyal 

valóban retorikus kérdésnek tekinthető Zsolt 6,6 és 30,10 szövegében jelenhet meg, azonban e 

szövegekben sem kell feltétlenül azt a gondolatot látnunk, hogy a halottak hazája kívül esne 

JHVH hatalmán, elképzelhető ugyanis, hogy e szakaszok szerint éppen az ő ítéletének 

következménye az alvilágba kerülés. Eszerint tehát e kérdések a túlvilágra nem szükségszerűen 

tekintenek úgy, mint ami kívül esik JHVH hatókörén. 

 

ÖRÖK ÉLET BÖLCSESSÉG ÁLTAL? 

Végezetül tekintsük át Zsolt 16, 49, 73 esetlegesen örök életre utaló részeit. E szövegek közül 

kettőt, a 49. és a 73. zsoltárt egy másik, az ókori Közel-Keleten a túlvilághittel összekapcsolódó 

gondolat összefüggésében lehet értelmezni, amely szerint némelyek az istenektől kapott 

bölcsességük miatt részesülhetnek az örök életben. Azért tartom szükségesnek, hogy a 16. 

zsoltárt is tárgyaljam itt, mert számos ponton kapcsolódik a másik két szöveghez. Ahogyan azt 

majd látni fogjuk, a fent említett három zsoltár ezt a gondolatot kombinálja további tradíciókkal, 

és így e szövegekben az örök életre vonatkozó reménységnek egy sajátos izraeli (jahvista) 

formáját láthatjuk. 

 

A három szöveg áttekintését a 49. zsoltárral kezdem: 

ֶנַצח ִויִחי־ֹעוד ַחת׃ ֶאהִיְר  לֹא לָּ ַהשָּ  

ִמים ִיְרֶאה ִכי ַבַער ְכִסיל ַיַחד תּויָּמּו ֲחכָּ ְזבּו יֹאֵבדּו וָּ ם׃  ַלֲאֵחִרים ְועָּ ֵחילָּ  

„(…) még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. 

Pedig meglátja! Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra 

hagyják vagyonukat.” (Zsolt 49,10-11, RÚF 2014) 

ֶות ַשתּו ִלְשֹאול ַכצֹאן ם ַוִיְרדּו ִיְרֵעם מָּ ִרים בָּ ם ַלֹּבֶקר ְישָּ ֹלו׃  ִמְזֻבל ְשֹאול ְלַבֹּלות ְוִצירָּ  

ֵחִני ִכי ִמַיד־ְשֹאול ַנְפִשי ִיְפֶדה ַאְך־ֱאֹלִהים ה׃  ִיקָּ ֶסלָּ  

„Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a 

holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. 
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De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Szela.)” (Zsolt 49,15-

16, RÚF 2014) 

 

A Zsolt 49 elején (2-5. versek) egy bevezetőt olvashatunk, amelyben a beszélő felszólítja az 

egész világot (a szegényeket és a gazdagokat egyaránt – 2-3. vers) arra, hogy figyeljenek 

szavára, mivel Istentől jövő bölcsességet fog szólni (4-5. vers). Az utal arra, hogy a zsoltár 

bölcsességének forrása Istennél van, hogy a zsoltáros azt mondja, hogy bölcsességre nyitja fülét 

(5. vers); tehát egyszerre úgy mutatja be magát, mint aki hallgatja a bölcsességet, és úgy mint 

aki továbbadja azt. A zsoltár fő témája az a zsoltár 6. versében felvetett probléma, hogy az 

igaznak (a zsoltár beszélőjének) kell-e félnie a gonosz napokon ellenségeitől? Erre a kérdésre 

a zsoltáros első válasza az, hogy nem kell félnie, mivel minden ember halandó, így azok sem 

tudják pénzzel megváltani magukat a halállal szemben, akik nagy vagyont gyűjtöttek maguknak 

(8-13.21. vers).  

A Zsolt 16,10-hez hasonlóan e zsoltárban is megfogalmazódik a sírgödör elkerülésének 

reménysége ( ַחת ִיְרֶאה לֹא ַהשָּ , 49,10). A következő vers (49,11) viszont választ ad erre a 

reménységre: ִיְרֶאה  itt tehát ez a „párbeszéd” abba a gondolatmenetbe ,(”de meglátja„) ִכי 

illeszkedik bele, amely szerint a mulandóság mindenkire érvényes, hiszen a bölcsek (itt talán 

ez az egyébként általában pozitív fogalom talán a gazdagokra/bűnösökre vonatkozik) és az 

ostobák is meghalnak. 

A zsoltár 15. verse a pásztor metaforáját használja a megszemélyesített halálra. Az ókori 

Közel-Keleten a pásztor képét általában a királyokra használják, eszerint tehát az alvilág itt 

Mótnak, a halál istenének a birodalmaként van bemutatva.30 

A zsoltár következő verse viszont látszólag ellentétes álláspontot foglal el, mint a zsoltár 

korábbi versei. E vers a héber לקח gyök használatával fejezi ki a szöveg az alvilágból való 

szabadítást. Az Ószövetségben ez a szó utal Énok (Gen 5,24) és Illés (2Kir 2,3.5) 

mennybevételére is. 

Magam részéről a zsoltár fő teológiai mondanivalójának meghatározásában Leo G. Perdue 

értelmezését követem, aki szerint ebben a zsoltárban az az ókori Mezopotámiában többször 

megjelenő, túlvilági életre vonatkozó reménység jelenik meg, amely szerint valaki az istenektől 

(a zsoltár esetében természetesen JHVH-tól) kapott bölcsessége, illetve élet és halál titkaival 

kapcsolatos tudása miatt kerülheti el a halált, illetve bízhat abban, hogy el fogja kerülni, viszont 

 
30 Ehhez: Stefanie Ulrike Gulde: Der Tod als Herrscher in Ugarit und Israel (FAT II 22), Tübingen, Mohr Siebeck, 

2007, kül. 209. 
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az ellenségei, akik nem birtokolják ezt az ismeretet, meg fognak halni.31 Ez a tradíció jelenik 

meg a Gilgames-eposzban, ahol Utnapistim nyeri el ezt az ajándékot, illetve az akkád Adapa és 

Etana eposzban is, illetve Perdue ezzel kapcsolatban látja az Ádámmal (aki számára ez a 

lehetőség adott volt, de az Éden kertjében az Istentől kapott tilalom megszegésével – némileg 

Gilgameshez hasonlóan – elvesztette azt, vö. Gen 2-3), Énokkal (Gen 5,24), illetve Noéval (aki 

Utnapistimhez hasonlóan túlélte a vízözönt) kapcsolatos ószövetségi hagyományokat.32 Perdue 

ezen értelmezése a Zsolt 49,13.21 (tulajdonképpen a zsoltár „refrénje”) és a 49,8.16 versekben 

olvasható „találós kérdéseken” alapul.33  Megjegyzendő, hogy a zsoltár szövegtanúi között 

eltérés van abban a tekintetben, hogy a „refrént” tartalmazó két vers megegyezik-e, vagy pedig 

egy helyen eltér egymástól. Néhány kéziratban mindkét versben a יִָּלין igealak szerepel, amely 

a RÚF 2014 fordításának felel meg: „Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az 

állatokhoz, amelyek kimúlnak.” A legtöbb kéziraton viszont a 21. versben a יִָּבין igealak 

szerepel, a 13. vers tehát itt is a fent olvashatónak megfelelően olvasandó, a 21. vers értelme 

viszont a következőképpen módosul: „Mert a gazdag ember sem ért meg / bír értelemmel / 

bölcs, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.”34 

 

Térjünk most rá a 73. zsoltár 21-26. verseire: 

ְתַחֵמץ ִכי י יִּ בִּ ְלֹיו ְלבָּ ְשֹתונָּן׃ ַתיְוכִּ אֶׁ  

ע ְולֹא ַוֲאִני־ַבַער י ְבֵהֹמות ֵאדָּ יתִּ יִּ ְך׃ הָּ מָּ עִּ  

ִמיד ַוֲאִני  ְך תָּ ַחְזתָּ  ִעמָּ ְּבַיד־ְיִמיִני׃  אָּ  

ְתָך ֹבוד ְוַאַחר ַתְנֵחִני ַּבֲעצָּ ֵחִני׃  כָּ ִתקָּ  

ִים ִמי־ִלי מָּ ַפְצִתי ְוִעְמָך ַבשָּ ֶרץ׃ לֹא־חָּ אָּ בָּ  

לָּה ִבי ְשֵאִרי כָּ ִבי ּוְלבָּ ם׃ ֱאֹלִהים ְוֶחְלִקי צּור־ְלבָּ ְלֹעולָּ  

„Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, 

akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. 

De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. 

Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. 

Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. 

 
31 Leo G. Perdue: The Riddles of Psalm 49, Journal of Biblical Literature XCIII. évf., 1974/4, 542. 
32 Uo., 541-542. 

33 Ezek analízise: Uo., 538-541. 

34 RÚF 2014, a szerző – a fordításban dőlt betűvel jelölt – módosításával. 
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Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, 

Istenem, örökké!” (RÚF 2014) 

 

A 73. zsoltár annyiban hasonlít a Zsolt 49-hoz, hogy ennek központi témája is a bűnösök jó 

sorsa. A zsoltár beszélője elmondja, hogy már majdnem ő is megbotlott, azaz minden bizonnyal 

a bűnösök útjára tért (2. vers), látva a bűnösök békességét és jó sorsát (2-16. vers), amikor 

eljutott Isten (a szöveg az Él istennevet használja) szentélyébe (17. vers), ahol megérti, hogy a 

bűnösök sem örök életűek, sőt végül keserves halált fognak halni (18-20.27 vers), de megérti 

azt is, hogy ő viszont közöségben van JHVH-val, és bízhat abban, hogy ez a közösség örökké 

megmaradhat (21-26. vers). Abból kiindulva, hogy erre a beszélő egy szentély meglátogatása 

során ébred rá, 35  úgy gondolom, hogy a 49. zsoltárhoz hasonlóan itt is Istentől kapott 

bölcsességben, egy isteni kijelentésben lehet ennek a reménységnek a forrása. A 21-22. 

versekben – értelmezésem szerint – arra utalhat a zsoltáros, hogy e kijelentés nélkül ostoba 

lenne, tehát nem lenne ennek a bölcsességnek a birtokában. A zsoltáros megfogalmazza, hogy 

közösségben van Istennel (23. vers), aki bölccsé teszi és vezeti őt (24.a vers), és bízik abban is, 

hogy végül magához veszi őt (24b. vers). Ez utóbbi reménységet a Zsolt 49,16-hoz hasonlóan 

ez a zsoltár is a לקח gyökkel fejezi ki. Az, hogy a zsoltáros abban bízik, hogy Isten a dicsőségébe 

בֹוד)  veszi fel őt, arra utalhat, hogy az imádkozó abban bízik, hogy JHVH-val való közössége (כָּ

megmarad. Az imádkozó a zsoltár folytatásában megvallja, hogy senkit nem imád JHVH-n 

kívül (25-26. vers, vö. Zsolt 16,3), és a Zsolt 16,5-hez hasonlóan – egy másik metafora („szívem 

kősziklája”) mellett – örökségének (ֶחֶלק) nevezi őt. Ez utóbbi szintén az örök életre utalhat. 

 

Végül rátérek a Zsolt 16 utolsó három versének tárgyalására: 

ֵכן ַמח לָּ ִרי ְכֹבוִדי ַויֶָּגל ִלִּבי שָּ ֶבַטח׃  ִיְשֹכן ַאף־ְּבשָּ לָּ  

ַחת׃  ִלְרֹאות ֲחִסיְדָך לֹא־ִתֵתן ִלְשֹאול ַנְפִשי לֹא־ַתֲעֹזב ִכי שָּ  

ֹחות ֹשַבע ַחִיים ֹאַרח ֹתוִדיֵעִני ֶניָך ְשמָּ ֶנַצח׃  ִּביִמיְנָך ְנִעֹמות ֶאת־פָּ  

„Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. 

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a 

sírba. 

 
35  Ehhez: Kustár Zoltán: „Ha elenyészik is testem és szívem...” – A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea 

ószövetségi kérdésköréhez, in Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” 

Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem, 2020, 76, 82. 
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Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség 

jobbodon.” (Zsolt 16,9-11, RÚF 2014) 

 

Ezekben a versekben az örök élet reménysége, mint JHVH-val való örök kapcsolat jelenhet 

meg. E zsoltár 5. verse is kapcsolatba hozható ezzel, mivel Gerhard von Rad szerint a „JHVH 

az én osztályrészem” kifejezés az örök életbe vetett hit megjelenéséhez vezető első lépés 

lehetett.36 E motívum eredetét a Num 18,20-ben találhatjuk meg, ahol arról van szó, hogy más 

izraeli törzsekkel szemben a léviták nem kaptak földtulajdont az ígéret földjén, mivel az 

örökségük maga JHVH és az ő szolgálata. 

A ַחת  és (”szó szerint: „nem adod át szentedet a [sír]gödör meglátására) לֹא־ִתֵתן ֲחִסיְדָך ִלְרֹאות שָּ

a לֹא־ַתֲעֹזב ַנְפִשי ִלְשֹאול (szó szerint: „nem hagyod lelkemet a Seolnak/Seolban”) kifejezések ebben 

a zsoltárban szintén az örök életre utalhatnak, bár az utóbbi egyaránt jelentheti azt, hogy az 

imádkozó abban bízik, hogy JHVH nem fogja őt a Seolban hagyni, illetve azt is, hogy nem adja 

át őt a Seolnak, azaz a beszélő abban bízik, hogy egyáltalán nem fogja megtapasztalni az 

alvilágot. Amennyiben az Énok (Gen 5,24) és az Illés (2Kir 2,1-12) mennybevételére vonatkozó 

hagyományokkal látjuk párhuzamosnak ezt a szakaszt, akkor az utóbbi értelmezés a 

valószínűbb, azaz a 16. zsoltár imádkozója abban bízik, hogy nem fog a halottak hazájába 

kerülni, mert Isten még azelőtt megszabadítja őt, és nemcsak időlegesen, hanem az örök életre 

vonatkozóan. 

Összefoglalva a három zsoltárral kapcsolatos tanulságokat, elmondhatjuk, hogy e zsoltárokat 

értelmezhetjük annak a – főként Mezopotámiában gyakran megjelenő – gondolatnak a 

fényében, miszerint valaki Istentől kapott bölcsessége, titkos ismerete (e zsoltárokban 

nevezhetjük ezt JHVH-tól kapott kijelentésnek is) miatt bízhat az örök életben. 

Érdemes megjegyezni még, hogy a szakirodalomban gyakran megjelenik az az elgondolás, 

hogy a 49. és 73. zsoltárban valóban megjelenik az örök élet gondolata, viszont a 16. zsoltárt a 

jelen életen belül megtapasztalt szabadítás gondolatának fényében kell értelmezni. 37 

Meglátásom szerint ez az elkülönítés nem megalapozott, mivel a három zsoltár nemcsak 

nagyfokú rokonságot mutat egymással, hanem ugyanazokat a halálból való szabadítással 

kapcsolatos tradíciókat is kombinálja: JHVH-t egyaránt az imádkozó osztályrészének nevezi a 

16. és a 73. zsoltár (16,5; 73,26); szintén ez a két zsoltár utal arra, hogy JHVH tanácsával vezeti 

az igaz embert (16,7; 73,24); a 49. és a 73. zsoltár az alvilágból/halálból való szabadítást 

 
36 Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája, ford. Görföl Tibor, Budapest, Osiris Kiadó, 2000, 318-319. 
37 Így: Spronk: Beatific Afterlife, 315-338, kül. 337-338.; Kathrin Liess: Der Weg des Lebens – Psalm 16 und das 

Lebens- und Todesverständnis der Individualpsalmen (FAT II 5), Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 223, 396. 
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egyaránt a לקח igével fejezi ki (49,16;73,24); szintén ez a két zsoltár értelmezhető, az e fejezet 

tárgyát képező elgondolás, az ismeret, illetve bölcsesség útján elnyerhető örök élet gondolata 

fényében (vö. 49,13.21; 73,22). 

 

ZÁRSZÓ 

A fentebb tárgyalt három szövegcsoport elemzése alapján talán láthattuk, hogy milyen 

problémákkal kell szembenézni annak a kérdésnek a vizsgálata során, hogy megjelenik-e a 

túlvilághitnek valamilyen formája a zsoltárirodalomban, illetve a Zsoltárok könyvében. Ismert 

továbbá az is, hogy a szövegek korai hagyományozói, fordítói és használói számára 

jelentőséggel bírt az örök élet kérdése és különböző irányzatok között választóvonalat 

jelenthetett a kérdéshez való hozzáállás. Úgy gondolom, hogy ez hathatott a későbbi 

értelmezésekre, és nem zárható ki az sem, hogy hatással lehetett a zsoltárok hagyományozott 

szövegére is. Erre lehet példa esetleg a Zsolt 102,18 maszoréta és a qumráni 11Q5 tekercsen 

olvasható szövegváltozatai közötti különbség is: a maszoréta szöveg a „nyomorult 

imádságáról” (ר ַעְרעָּ הָּ הערער) ”a 11Q5 pedig a „nyomorult férgéről ,(ְתִפַלת   .beszél (תולעת 

Elképzelhetőnek tartom, hogy a féreg kifejezés a qumráni szövegben a holttestre vonatkozik 

valójában, és ha ez így van, akkor elképzelhető, hogy a 11Q5-n szereplő változat már a testi 

feltámadás koncepciójának fényében lett megfogalmazva. (Azt viszont nem tartom 

eldönthetőnek, hogy melyik szövegváltozat a korábbi, úgy gondolom, hogy mindkét változat 

mellett lehetne érvelni.) 

Látni kell azt is, hogy a túlvilág kérdésével kapcsolatban egyrészt egy időben többféle 

álláspont és gyakorlat is létezhetett egymás mellett, másrészt pedig feltételezhetjük azt is, hogy 

az egyes zsoltárok sem egy időben keletkeztek. Emiatt nem zárható tehát ki az sem, hogy a 

jelen tanulmányban bemutatott különböző túlvilágképzetek egyaránt megjelennek e 

zsoltárokban, igaz a fentiekben kifejtettek miatt ezt nem tartom valószínűnek. 

A tanulmány három fő fejezetében tárgyalt problémákkal kapcsolatban az alábbi 

következtetéseket fogalmaztam meg. Egyrészt úgy gondolom, hogy a zsoltárok valószínűleg 

nem utalnak halottkultuszra. Kizárólag a Zsolt 49,12 és 106,28 szöveghelyek esetében tartom 

elképzelhetőnek azt, hogy esetleg mégis erre a jelenségre utalnának. Másrészt – véleményem 

szerint – a zsoltárok már adottnak veszik azt a gondolatot, hogy JHVH-nak hatalma van a Seol 

felett (ez igaz lehet a Zsolt 6,6; 30,10 és 88,11-13 retorikus kérdéseire is), tehát nem 

dokumentálják az ennek megfogalmazásáig vezető folyamatot, teológiai fejlődést. 

Harmadrészt, úgy látom, hogy egyes zsoltárokra (Zsolt 49, 73) hathatott az az elsősorban 
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Mezopotámiában gyakori tradíció, hogy valaki bölcsessége révén juthat el az örök életre. E 

szövegekben azonban ennek a bölcsességnek JHVH a forrása. 

Noha két esetben arra a következtetésre jutottam, hogy az adott gondolat valószínűleg nem 

dokumentálható a zsoltárirodalomban, mégis ezzel együtt is úgy gondolom, hogy a különböző 

értelmezési kereteket nem kell haszontalannak tekintenünk, azonban hagynunk kell, hogy a 

források maguk is szóhoz jussanak. 
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SZÉKELY TAMÁS 

ÜDVHIERARCHIA CANTERBURYI ANSELMUS 

MEGVÁLTÁSTANÁBAN 
 

Canterburyi Anselmus megváltástanát műveinek szélesebb kontextusában érdemes vizsgálni, 

melybe beletartoznak a filozófiai-teológiai traktátusai, a levelek és spirituális írásai. Anselmus 

üdvösségről szóló tanításának van egy érdekes aspektusa, amelyre lehet gondolatainak 

szervezőelveként tekinteni, és amelyet üdvhierarchiának fogok tanulmányomban nevezni. 

Nem csupán meglétét szeretném írásaiban kimutatni, hanem gondolatait és munkásságát 

szervező elvként is bemutatni. Mindez azért jelentős, mert e fogalmon keresztül megérthetjük 

bizonyos műveinek hangvételét, sőt tartalmát (tehát hermeneutikai kulcsként is működik), 

továbbá fontos elem a lelkipásztori működését elemezni szándékozó kutatásomban.  

Anselmus üdvhierarchia-elmélete meglátásom szerint az emberek életvitelét alá-

fölérendeltségi viszonyban kezeli. A hierarchia csúcsán a szerzetes áll, mivel az ő üdvössége a 

legbiztosabb, őt a klerikus, majd a laikus követi, s nyilván a hitetlenek (infideles) azok, akiknek 

már abszolút nincs reménye az üdvösségre. Az utóbbi csoportba a zsidók és a muzulmánok 

tartoznak a Cur Deus Homo-ban (Miért lett Isten emberré? CDH). A fogalom pontosítása végett 

nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogyhogy a szerzetesi és a világi életforma1 között olyan erős 

törés van, hogy az üdvösségre való esélyről utóbbi esetén szinte nem is beszélhetünk. Ez az 

eltérés az üdvhierarchia „szintjei” között olyan feszültséget teremt, amely indokolja Anselmus 

azon írásainak (különösen is a kolostori élet vállalására buzdító levelek) motivált és igen 

érzelmes hangvételét, amelyek ismertetésére lehet felépíteni az üdvhierarchia koncepciójának 

meglétét.    

A saeculum a múló világra utaló szakkifejezés. Pogány jelentése alapvetően nemzetséget, 

generációt, korszakot jelöl, akár egy uralkodó működésének idejét, de alkalmas a korszellem 

jelölésére is. Talán utóbbi jelentésárnyalat határozza meg a szó keresztyén szóhasználatban való 

alkalmazását, és érdekes módon a pogány mentalitás, életvitel szakszava lesz. Kifejezi a 

mulandóságot. Ahogy a generációk követik egymást, egyik a másikat váltja, de végül mind 

elmúlik, Anselmus gondolkodásában is a mulandó, az ideiglenes és ebből adódóan a 

„jelentéktelen”, a „felesleges” szavává lesz. Hiszen az örök felette áll annak, ami elmúlik, 

értékesebb, hasznosabb, célszerűbb. A mulandóságra ítélt bűnös emberi lét ellenpontjaként látja 

 
1 A világi életformát a kor szóhasználata saeculum-nak nevezi, ez a fogalom a gondolatmenet szempontjából 

rendkívül fontos. 
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és láttatja Anselmus az örökkévaló, múlhatatlan, szent isteni létet. Ennek az ellentétnek a 

kiélezése pedig azt a célt szolgálja, hogy olvasóját választás elé állítsa és mind érzelmi, mind 

logikai úton támogatást adjon a legjobb döntés meghozatalára. A mulandó, saecularis 

elhagyására azért, ami örök és múlhatatlan. Ez az elfordulás (averto) az üdvösség irányába 

megtehető legfontosabb lépés az ember életében, s Anselmus újra meg újra erre bátorítja azokat, 

akik hajlandóak őreá hallgatni. Erre a lépésre természetesen Isten kegyelme tesz bennünket 

képessé, az Ő ereje fordítja el a vesztébe rohanó embert az üdvösségre Ez olvasható ki abból a 

levélcsoportból, melyek szövegi példát adnak Anselmus kolostori élet vállalását célzó bátorító 

szavaira. (pl. Ep15, Ep36, Ep44, Ep54, Ep76, Ep117, Ep121) 

Anselmus írásai nyilvánvalóan erőteljes hangon szólnak a saeculumban élő emberhez, de 

eltérő szóhasználatot és módszertant alkalmaz. A CDH tekinthető kísérletnek arra, hogy a 

saeculumban az egyháztól legtávolabb élő embereket szigorúan racionális alapokon 

megszólítsa. A CDH-ban Anselmus a Szentírás tekintélyének mellőzésével szól azokhoz, akik 

legtávolabb vannak, ez a hangvétel tehát az egyedi kihívásra adott egyedi válasz. Ezzel szemben 

a levelek és a lelkiségi írások a már megszólított lelkekhez szólnak, akik vagy készülnek a 

kolostori életre, vagy esetleg már novíciusok egyfelől; másfelől bár azt a döntést uralkodói vagy 

házas kötelezettségeik miatt nem vállalhatják, de vállalkoznak a kolostor falain kívül is egyfajta 

félszerzetesi életmódra, s a kolostor apátjával azért bonyolódnak levelezésbe, hogy 

lelkivezetésükről gondoskodjék. Helyesebb tehát a pontosítás végett szerzetesekről és kvázi 

szerzetesi életformát élő nem-szerzetesekről beszélni.  

A szerzetesi életmód vállalásának üdvöt garantáló vonására R. W. Southern is felfigyelt. 

Southern Anselmus megváltástanát elemezve arra a következtetésre jutott, hogy Anselmus 

üdvösségről alkotott felfogása  két okból lett hierarchikus. Egyrészt Ő maga is az egyházi és a 

monasztikus hierarchiában él, másrészt a feudális világ2 társadalmában is kulcsfogalom az 

alávetettség3.  

Southern a szerzetességről szólva arra a felismerésre jutott, hogy a szerzetes nem csupán 

alávetettségben él, hanem a szerzetesre gyakorlatilag életvitelszerű alávetettség jellemző. 

Ennek, az alávetettséget minden fölé helyező életvitelnek, a vállalása jelenti a biztos garanciát 

Anselmus gondolkodásában az örök életre, ez helyezi a szerzetest a hierarchia csúcsára4. Bár 

maga a klerikusi lét is jár elkötelezettséggel, a klerikusi alávetettség jóval kisebb és a klérussal 

 
2 A feudális érvvel és a kapcsolódó vitával jelen tanulmányban nem kívánok foglalkozni.  
3 Southern R. W.: Sain Anselm – A portrait in a landscape.  Cambridge, Cambridge University Press. 1990., 221-

227. 
4 Southern: Saint Anselm, 222. 
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szemben tanúsított elvárások területenként is jelentős eltéréseket mutatnak, Anselmus érseki 

levelezése is számos példát szolgáltat az engedetlen papokkal és püspökökkel szembeni 

igencsak eredménytelen küzdelemre (például Ep254; Ep278 5 ). A laikus szabadsága, 

szabadossága pedig ennél is nagyobb. 

Anselmus számára úgy tűnik, hogy két veszélyforrás emelkedik ki, amely növelheti az 

elkárhozás kockázatát: a vagyon és az élvezet. A vagyon és az élvezet megnehezíti a szerzetesi 

életmód vállalását. A szegénység és az élvezetekről való lemondás az üdvösség „emberi 

feltétele”, a CDH-ban megfogalmazott krisztusi helyettes elégtétel pedig az „isteni feltétel”. 

Éppen ezért az Anselmus által megfogalmazott megváltástan nem támaszkodhat csupán 

racionális érvekre, és a CDH racionális érvelésben megfogalmazott egyszeri és tökéletes 

krisztusi áldozatra.  

Szükséges, de nem elégséges üdvfeltétel a helyettes elégtétel nagy műve. Ígéret, de nem 

garancia. Ez szerepel Harnack kritikájában is, aki szerint Anselmus a CDH-ban nem garantálja 

az ember üdvösségét Krisztus áldozatából fakadóan, csupán lehetőségét említi. Sőt, egyenesen 

azt állítja, hogy a műnek nem is célja az individuum megmenekülését tanítani, csupán 

bizonyítani, hogy Krisztus incarnatio-ja és erőszakos halála nem teológiai képtelenség, a CDH 

megírásakor Anselmus erre vállalkozik: bizonyítani, hogy mindezek nem sértik Isten 

méltóságát, hanem egyedüli lehetséges útként helyreállítják e világban imádatát. Harnack arra 

is felhívja a figyelmet, hogy mivel Krisztus halála önkéntes áldozat, nem tekinthető 

büntetésnek, ezért a mű nem szól a bűn megbüntetéséről. Ha pedig nem szól a bűn 

megbüntetéséről, akkor nem szól a bűnös bűnhődéséről sem. 6  Ezért a bűnös bűnhődését 

másképp kell lehetővé tenni. Anselmus e felvetődő szükségszerűséget az aszketikus életvitel 

vállalása révén látja megvalósíthatónak, amelyre Anselmus levelei és imádságai, azaz lelkiségi 

írásai is buzdítanak. Erre az aszketikus életvitelre pedig a szerzetes magát fogadalommal 

elkötelezi. E fogadalommal szegénységet, szüzességet (tiszta életet vállal), és legfőképp az 

apátnak való teljes engedelmességet vállal. Ez az engedelmesség azért alapvető, mert Benedek 

Regulája szerint az apát a kolostorban Krisztust reprezentálja. Krisztust reprezentáló 

személyként az apátnak való engedelmesség pedig Krisztusnak való engedelmesség.  

Itt pedig kell tennünk egy morálteológiai kitérőt, és tisztázni kell azt, hogy Anselmus mit 

tanít az akaratról, az akarat szabadságáról és az igazságról.  

 
5 A levelek jelölése szintén nemzetközi gyakorlat szerint történik az epistula szó első két betűjét használva és a F. 

S. Schmitt féle kritikai kiadásban közreadott sorszámokat alkalmazva.  
6 Adolf von Harnack: History of Dogma, Vol VI. Boston, Little and Brown Company, 1899, translated by Neil 

Buchanan, 68. 
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A Krisztusnak való engedelmesség, mivel Krisztus Istennek Fia, olyan teremtményi 

kötelezettség, amelyet mindenkinek teljesítenie kellene, hiszen avégre teremtette az embert az 

Isten, hogy neki engedelmeskedjen, akaratát teljesítse. Ennek kell meghatároznia az ember 

akaratát. Isten a teremtésben képessé tette az embert arra, hogy akarata szerint cselekedjen, 

hogy szabad legyen azt cselekedni, amit Isten tőle elvár. Az isteni elvárás teljesítése tekinthető 

egyedül helyesnek, s Anselmus ezt nevezi szabad akaratnak. Anselmus gondolkodásában az 

igazság (veritas), igazságosság (iustitia) és a szabad akarat szorosan összekapcsolódik. Ezt az 

összekapcsolódást a De Veritate (Az igazságról) és a De libertate arbitrii (Az akarat 

szabadságáról) című művének együttes olvasásából lehet megérteni. Utóbbi művében ugyanis 

a szabad akarat fogalmát az igazságosság (iustitia) fogalmából vezeti le 7 . E szoros 

fogalomalkotási tevékenységnek súlyos következményei vannak (amelyeket a De Veritate 12. 

fejezetének segítségével érthetünk meg8).  

Mivel az Isten akarata szerint való cselekvés akarása az egyetlen helyes dolog (rectus), amit 

az igazságban teremtett ember tehet, ha nem így cselekszik, cselekedete nem nevezhető 

helyesnek, hiszen hiányzik belőle a helyes mód és a helyes ok, azaz nem azért és nem úgy 

cselekszik, amiért és ahogy cselekednie kellene. Így cselekedete nem tartalmaz helyességet. Így 

pedig elveszti igazságosságát is (iustus), azaz bűnössé válik. A bűnesetet követően az eredendő 

bűn továbbadódik generációról generációra, ezért minden ember a helyesség (rectitudo) 

hiányában születik. De egyúttal akaratának szabadsága is elvész, képtelenné válik a helyes 

cselekvésre (non potest non peccare9), sőt a helyesség hiányából fakadóan a helyes gondolatra 

és a helyes beszédre is. Azaz sem megérteni, sem megfogalmazni nem tudja a valóságot. A 

valóság és a szó ugyanis igaz (vere) ha legalább elgondolható. De ahhoz, hogy ne legyen téves 

vagy hazug a megfogalmazás, helyesnek is kellene lennie, de ez a helyesség a bűnös ember 

számára elveszett.  

A megváltásnak az a lényege tehát, hogy Krisztus, aki tisztaságban született, és éppen ezért 

birtokában volt az akarat szabadságának, képes volt szabadon, mindenféle fenyegetés vagy 

jutalom kényszerétől mentesen, azaz önként (sponte) dönteni amellett, hogy helyesen 

cselekszik. Ez a helyes cselekedet pedig a –szolgai forma vállalása, –incarnatio, –kereszthalál, 

–feltámadás, – mennybemenetel sor volt.  

Döntéséből két dolog következik. (1) A megváltás (2) Példaadás.  

 
7 Egészen pontosan a mű 13. fejezetében. vö. Canterburyi Szent Anzelm: Az akarat szabadságáról, 13. fejezet, in: 

Canterburyi Szent Anzelm Összes Művei, Budapest, Szent István Kiadó, 2007, ford.: Dér Katalin, 185-186.  
8 A iustitia fogalmát ugyanis ezen a helyen határozza meg, vö. Canterburyi Szent Anzelm: Az Igazságról, 12. 

fejezet, In: Canterburyi Szent Anzelm összes művei, 160-164 
9 A koncepció Ágostonnak a De corruptione et Gratia XII. 33-ban leírtak alkalmazását jelzi.  
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(1) Miután Krisztus elvégezte megváltásunkat, lehetővé tette az ember számára, hogy ismét 

birtokolja a helyességet (rectitudo). Ehhez meg kell térnie és vállalnia kell Krisztus követését. 

A megtért, megváltott ember megigazul. Kérdés, hogy a megigazulás pontszerű, vagy folyamat-

e, ez nem teljesen világos, és az sem, hogy a megigazulás lehetséges-e a földi életben, vagy 

eszkatologikus, a következőkben amellett érvelek, hogy mindkettő. 

Ha pontszerű, akkor a megigazulás egybeesne a megtéréssel, vagy talán még megtérésre 

sincs szükség, hiszen a keresztség elmossa az eredendő bűnt, tehát az ember képessé válik a 

helyesség birtoklására. Amennyiben folyamatról beszélünk, abban az esetben a non posse non 

peccare kitétel felszámolódásának pillanata elmosódik, vagy a végidőkre kitolódik, ebben az 

esetben a földi életben a posse non peccare állapot elérése lehetetlennek tűnik. Ez utóbbi azért 

tűnik képtelenségnek, mert ebben az esetben a hit harca látszólagos, értelmetlen, hazug, mivel 

olyan sohasem elérhető cél üldözésére kényszeríti a hívőt, amely hosszú távon mentálisan 

elhordozhatatlan terhet jelent a hívőnek. Ez a felvetés azonban szembemegy a Szentírással, 

különösen a Corpus Paulinum teológiájával, Anselmusra pedig nem jellemző a Szentírással 

szembemenő teológiai következtetések levonása. Maga a Második lelkigyakorlat (röviden Me2) 

gondolatmenete is cáfolja ezt.  

Mivel tehát a megigazult ember szabad akarata helyreáll, és így már képes nem vétkezni 

(potest non peccare), azaz Isten akaratát cselekedni, ami Anselmus lelkipásztori programjának 

és az üdvhierarchia modelljének lényege, e fejleményt nem célszerű az élet, akár a szerzetesi 

élet végcéljaként feltételeznünk, hanem sokkal inkább kiindulópontjaként, a helyes gyakorlat 

kritériumaként meghatároznunk.  

(2) E mostani gondolatmenet a második szempontot teszi azonban hangsúlyosabbá: Krisztus 

követésének lehetőségét. Mit jelent Krisztust követni? Önként akarni azt, amit Isten akar. Azaz, 

a saját akaratom teljes feladása és alávetése Krisztus akaratának.10 Honnan tudom azt, hogy 

Krisztus mit akar és mit vár tőlem? Amint láttuk, a Regula Benedicti szerint ezzel a szerzetesnek 

nem kell foglalkoznia, csak engedelmeskednie az apátnak, aki Krisztust, azaz az Isten Fiát, azaz 

Istent, de legalábbis az isteni akaratot reprezentálja a kolostorban.   

Tanulmányomban szeretném Anselmus Henrikhez szóló 121. levelén és néhány hasonló 

szövegrészleten keresztül illusztrálni az előbbiekben bevezetett üdvhierarchiai modellt 11 . 

Anselmus leveleit Anselmus lelkivezetői tevékenységének dokumentumaiként értelmezem. E 

 
10 A Galata 2,20b is ezt fogalmazza meg: „ többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” 
11  A levél teljes szövege olvasható a tanulmány végén. A szöveg latin nyelvű forrásához vö.: S. Anselmi 

Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia. Edited by F. S.  Schmitt 1946. Edingburgh, Thomas Nelson & Sons 

Ltd.  Vol 3. 260-261 
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szövegek segítenek egyúttal Anselmus egyik legfelkavaróbb lelkigyakorlatának (Me2)  helyes 

értelmezését meghatározni.  

1086-ot írunk, amikor Anselmus valamelyik nemesnek az anglonormann világban megírta 

levelét. Pontosan nem sikerült meghatározni Henrik személyét, és Vitalis herceg személyét is 

nehéz meghatározni, aki szintén szerepel a levélben.  

A levél számunkra érdemi része nyilván akkor kezdődik, mikor a szerző tisztázza levele 

tárgyát: „bármekkora is a világ dicsősége, amit elnyersz, mi lesz a vége, mi lesz a gyümölcse, 

mi lesz a jutalom; és ezzel szemben: mire számíthat az, aki lábbal tiporja a világ dicsőségét?”  

A világ dicsősége (gloria mundi) Anselmus megfogalmazásában az istentelen életmódot 

jelenti. Az istentelen életmód megfogalmazásának központi eleme a vagyonhalmozó gőg, 

amely nem foglalkozik az örökkévalóval, nincs benne előrelátás, hanem a múló világ, a 

saeculum dicsőségét, gazdagságát, jutalmát, élvezetét hajhássza, ahelyett, hogy ezekről 

lemondva szegénységet vállalna, hogy aztán az örökkévalóságban százszoros legyen jutalma. 

Ez egy visszatérő szembeállítás és dilemma valamennyi olyan levélben, amelyben Anselmus 

bárkit is a kolostori élet vállalására ösztönöz, és maga a százszoros jutalom motívuma is 

ismétlődik. Hasonlóan fogalmaz Alberthoz, az orvoshoz szóló levelében is: 

Ha tehát már meggyőződtetek arról, hogy minden, ami a világban van, a test kívánsága, 

a szemek kívánsága és az élet kevélysége, ami nem az Atyától, hanem a világtól van (1 János 

2,16, Káldi ford. alapján); ha már tudjátok, hogy a világ és az ő kívánsága elmúlik, (1 János 

2,17), ha már olvastátok, hogy e világ (saeculi huius) barátai az Isten ellenségeivé válnak (Jakab 

4,4), ha már hisztek abban, hogy mindenki, aki elhagyta házát, fivéreit vagy nővéreit, apját vagy 

anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd és örök életet fog örökölni. 

(Máté 19,29 Káldi), bátorítalak titeket, hogy Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a 

világban van (1 János 2,15 Káldi), hanem hagyjátok magatok mögött e világot és kövessétek 

Krisztus szegénységét és százannyit kaptok cserébe és örök életetek lesz.12   

Miután felveti a dilemmát, elkezd érvelni a szerzetesi életmód vállalása mellett. Azt írja, 

hogy nyilvánvaló az az ellenvetés, amit sokan mondanak, hogy hát nem csak a szerzetesek 

üdvözülnek. Bár ez igaz (vere), de nem fogadja el, hogy helyes is. A szerzetes üdvözülése 

ugyanis valóban nem vehető biztosra, de a fogadalmában vállalt egyik körülmény növeli az 

 
12 „Si igitur iam experti estis, »quoniam omne quod est in mundo concupiscentia carnis est et concupiscentia 

oculorum et superbia vitae, quae non est ex patre, sed ex mundo est« ; si iam cognoscitis quia »mundus transibit 

et concupiscentia eius« ; si legistis quia »amicus« «saeculi huius inimicus dei constituetur «  si creditis quia  

»quicumque reliquerit domum« suam »vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut uxorem aut filios aut agros 

propter nomen meum, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit« : hortor vos : »nolite diligere mundum, 

nec ea quae in mundo sunt« ; sed relinquite ea et sequimini paupertatem Christi, ut pro eis centuplum accipiatis et 

vitam aeternam possideatis.” F. S. Schmitt Anselmi Vol 3. 157. 
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esélyeit. Nevezetesen, hogy képes a figyelmét összpontosítani, első renden a szemlélődő 

életmód vállalására: „Aki tehát arra igyekszik, hogy egyedül Istent szeresse és ebben az 

elhatározásában kitart, biztosan üdvözül. Ha pedig valaki a világot akarja szeretni, és ezen 

elhatározását élete végéig el nem veti, esélytelen, avagy kétséges, de legalábbis kevéssé 

valószínű, hogy üdvözül.” 

Az elhatározás, a fogadalom révén a szerzetes vállalja, hogy figyelmét az Isten szeretetére 

összpontosítja, s ez az életforma javítja az esélyeit azokkal szemben, akik egyszerre akarják az 

életet is élvezni és persze azért az üdvöt is remélni. A szemlélődő életmódban az ember 

figyelme nem oszlik meg. Istenre figyel, az Ő akaratára és semmi másra. Ellenben a saeculum-

ban élő ember figyelme megoszlik, vagy egyenesen el is szakad Istentől, ami bizonyára 

kárhozatos. Ezért fontos a saeculum elhagyása. Legjobb, ha ez testben is megtörténik, de ha 

erre a fentebbiekben vázoltak szerint nincsen lehetőség, legalább lélekben szülessen meg az 

elhatározás, hogy az ember így tesz és a falakon kívül is a szerzetesi eszmény szerint igyekszik 

élni.  

Természetesen Anselmus tisztában van azzal is, hogy a fogadalom mellett nem könnyű 

kitartani. Az ördög ugyanis törekszik arra, hogy a hívő a fogadalmát megszegve vissza akarjon 

térni a világhoz. Gergely pápa Benedek életrajza szerint (Dialógusok II. könyve) ezt a kísértést 

maga Benedek is elszenvedte, mikor még remeteként az ördög egy feketerigó képében 

megkísértette, s mikor az elhagyta őt, forró vágyakozást érzett egy nő iránt, aki nyilván a múló 

világ élvezésének megtestesítője, s vissza is akart volna térni, de ekkor mezítelenül egy tüskés 

bokorba vetette magát, hogy belső sebeit külső sebei által gyógyítsa (vélhetően ez a történet a 

kolostori fenyítés gyakorlatának eredetmítosza).13  Az ördög kísértését szemléletesen írja le 

papból lett novíciusának Helinandusnak:  

Gyakran vissza fogja vezetni lelki szemeidet azokhoz a gyönyörűségekhez, amelyekben 

eddig éltél, hogy szakadatlanul hozzátegye, mennyire nehéz nélkülözni az élvezeteket, 

amelyekhez hozzászoktál, és hogy mekkora képtelenség kemény szigorral és szigorú 

keménységgel kitartani egész életedben. Ezzel a megszokott gyönyörökre emlékeztetve jobban 

el akar borzasztani a mennyei élet mértékletességétől. Egyszer majd a megkülönböztetés 

látszata révén fogja magát üdvösebbnek feltüntetni, mint aki tud tanácsot adni, hogy 

természetesen a romlottságot elhagyva meg akarsz maradni a szent klerikusi életrendben élve; 

hogy az életedet megjavítva képes vagy megmenteni a lelkedet, anélkül, hogy olyan terhet 

vennél magadra, amit nem tudsz elhordozni. Ha felismeri azt, hogy téged semmiképp sem tud 

 
13 A Benedek élettörténetét tartalmazó szöveg magyar nyelven is olvasható. Nagy Szent Gergely: Szent Benedek 

élete, Bencés lelkiségi füzetek, Pannonhalma, 1993. ford: Rados Tamás, Szabó Flóris 
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eltéríteni az elhatározástól, hogy egy tökéletesebb életet élj, úgy tesz, mintha veled tartana 

jóváhagyva elhatározásodat, de ezután sem hagy fel azzal, hogy különféle csapdákat állítson 

neked.14    

Ugyanakkor fel kell vetnünk a kérdést: mi történik, ha sikerül az ördögi terv? Mi történik 

akkor, ha a szerzetes vétkezik? Ha a szerzetes megszegi fogadalmát, ha a szerzetes helytelenül 

cselekszik, bűnhődnie kell, hogy aztán feloldozást nyerhessen.  

Anselmus válasza tömör és világos: „Istennek nagyobb haragja nehezedik a bűnös 

szerzetesre, mint másokra, hiszen fogadalmának magasságából zuhan le. Bizonyára igaz is ez, 

amíg bűnben van. De bizonyára jóságosabban és gyöngédebben is emeli fel Isten a bűnös 

szerzetest, ha visszatér fogadalmához, ahhoz a nem-szerzeteshez képest, akinek nincs milyen 

fogadalomhoz visszatérni.” Ráadásul a szerzetes nem is küzd egyedül, hiszen az együtt élők 

közösségében szerető társaság várja a kolostor falain belül. Egy olyan világ, ahol Isten akarata 

per definitionem megvalósul, azaz a földi mennyország (gondoljunk csak a Miatyánk 

szövegére!). 

Ahhoz pedig, hogy ez teljesüljön, két emberi feltételnek kell teljesülnie: 

1) Az apát legyen jó pásztora a rábízottaknak. Ebben segít neki az Apát vagy Püspök 

védőszenthez szóló bűnvalló imája (Or17). E szöveg ugyanis azért született meg, hogy az apát, 

a püspök is tudjon imádságban önvizsgálatot tartani. Erre buzdít I. Gergely pápa is a 

Lelkipásztor kézikönyvének 4. fő részében.15  

2) Az engedelmességet fogadó szerzetes maradjon is engedelmes. Ha pedig vétkezik, tartson 

bűnbánatot. Ennek eszköze lesz a Me2 szövege, melynek címe: Könnyhullatás a szüzesség 

szerencsétlen elvesztése felett. A kép bibliai gyökerű, támaszkodik az Énekek éneke allegorikus 

magyarázatára és a szexuális tisztátalanság képét annak az erkölcsi bukásnak 

megfogalmazására alkalmazza, amely a fogadalom megszegésekor bekövetkezik: 

„Én lelkem, én szerencsétlen lelkem; nyomorult lelke egy nyomorult parányi embernek: rázd 

le magadról tompultságodat, rázd szét bűnödet, rázd fel elmédet! Vezesd vissza szívedhez a 

 
14 Saepe namque reducet ante mentis oculos, quam delectabilia sint ea in quibus solitus es conversari, ut continuo 

subinferat quam difficile sit assueta voluptate carere, quam sit impossibile in quodam austero rigore et rigida 

austeritate tota aetate perseverare. Quatenus ex memoria assuetae delectationis plus horreat animus sobrietatem 

vitae sublimioris. Aliquando sub specie discretionis finget se salubnus tibi quam proposueris consulere, ut scilicet 

pravitatem deserens in clericali proposito religiose vivendo velis persistere. Ut et per vitae correctionem animam 

tuam possis salvare, nec per indiscretionem subeas onus quod non possis portare. Quod si te ab intentione 

perfectioris vitae nullatenus averti posse cognoverit, quasi tecum ire approbando propositum se simulabit, sed 

iuxta iter laqueos ponere multimodos non cessabit. Teljes levél: Schmitt 1946 Vol 3 233-234. 
15 Nagy Szent Gergely: A lelkipásztor kézikönyve, 2004. Budapest, Kairosz Kiadó. Ford: Sághy Marianne, 283-

286. 
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hatalmas bűnt, és hozz elő szívedből borzasztó üvöltést! Figyeld, szerencsétlen lelkem, figyeld 

álnokságod borzalmát, és nyújtsd el a borzalmas rettegést, s a rettenetes fájdalmat! Te, 

mondom, aki egykor miután a mennyei fürdővel tisztára mosattál, s akit a Szentlélek gazdagon 

megajándékozott, a keresztény hivatásra fogadalmat tettél, Krisztusnak eljegyzett szűz voltál. 

Ó mire is emlékezem! Kinek a nevét emlegetem? Nyilvánvalóan már nem szüzességem 

jóindulatú jegyeséét, hanem tisztátalanságom rettenetes bírájáét… Ó szüzesség, már nem az én 

kedves, hanem az én elveszett szüzességem; már nem az én szeretetreméltó, hanem az én 

reménytelen szüzességem! Hová jutottál ebben a bűzben, mennyire bűzös és keserű mocsokban 

hagytál engem! O elmémet beszennyező, lelkemet elveszejtő paráznaság, honnan lopóztál be 

belém, a nyomorultba;  milyen ragyogó, milyen gyönyörűséges állapotból döntöttél romlásba 

engem! …  

Te bizony, Istenhez hűtlen, Istennek tett esküdet megszegő lelkem, aki Krisztust csaltad meg, 

te elmerültél örömmel a szüzesség magasságából a paráznaság feneketlen mélységébe 

nyomorultul. Te, aki hajdanán az ég királyának jegyese voltál, lázasan az alvilág kínzójának 

ringyójává lettél. O jaj, Istentől elvetett, s ördögnek odavetett, sőt Istent eltaszító, s az ördögöt 

átölelő [nyomorult]! Te ugyanis, te szörnyen nyomorult lelkem, te megátalkodott utcalány, te 

szemérmetlen parázna, te elsőként utasítottad el a téged szerető teremtő Istent, és önként bíztad 

magadat cselvető és elveszejtő démonodra. Ó nyomorult, s több, mint nyomorult elfajzás! O 

jaj, mily magasról zuhantál le, s mily mélységbe zuhantál! O jaj, mennyire jóindulatú az, akit 

megvetettél, s mennyire rosszindulatú az, akihez csatlakoztál! … Cserben hagytad tiszta 

szeretődet a mennyben és követted a pokolba gyűlöletes megrontódat, és a feneketlen 

mélységben nem nászágyadat készítetted, hanem bordélyházadat! Elképesztő rettenet, s mily 

visszatetsző akarat!” ...  

A szöveg erős képvilágaa önmagában is erős kifejeződése annak a lelki állapotnak, amelybe 

a bukott, bűnös szerzetes kerül engedetlensége okán. Egyúttal a fogadalmához hűtlen ember 

zuhanásának képe Ep121-ben is megjelenik.  

És ami még nagyon fontos: van kiút. Ez a kiút pedig a bűnösök megmentésének ezékieli 

ígérete, amely a RB Prológusában (38. vers) is megjelenik és Anselmus is erre az igeszakaszra 

építi érvelését:  

„Hogy van ez, igaz Isten, hogy van: »én élek, nem akarom, hogy a bűnös meghaljon, hanem 

hogy megtérjen és éljen«? Uram, aki nem hazudsz, Uram ez: »nem akarom a bűnös halálát«, 

[hogy is lehetséges], ha te pokolba taszítod a  hozzád kiáltó bűnöst? Vagy ha te a bűnöst a 

gyehennába [akarod] taszítani, [hogy] van [ez]: nem akarom a bűnös halálát? 



 

149 

 

Vagy mégis csak az a te akaratod, hogy a bűnös megtérjen és éljen? Bűnös vagyok én, 

Uram, bűnös vagyok. Ha tehát nem akarod a bűnös halálát, olyan dologra kényszerít a bűnös, 

amit nem akarsz, s nem akarsz engem halálra adni?  

Ha azt akarod, hogy a bűnös megtérjen és éljen: olyan dolgot tiltasz neki, amit valójában 

éppen te akarsz, hogy megtérjen és éljek? Vagy az én bűneim durvasága kényszerít téged arra, 

amit nem akarsz és megtiltja neked azt, amit akarsz, neked, aki a mindenható Isten vagy?  

Távol legyen, Istenem, távol legyen Uram, hogy felülmúlja a szenvedő, bűnét megvalló 

bűnös gonoszsága a mindenható Isten szavát! Emlékezz, igaz Istenem és jóságos Istenem, 

emlékezz, mert te vagy az én irgalmam, teremtőm és újjáteremtőm, Uram! Ne emlékezz hát, 

jóságos Uram a bűneim ellen szóló igazságosságodra, hanem emlékezz jóságodra, a te 

teremtményed iránt!”  

A fenti hosszabb idézet rámutat arra, hogy Anselmus ugyan fontosnak tartja azt a megrendült 

lelkiállapotot előidézni, amit a bukott szerzetes megél fogadalmának megszegése nyomán, 

bátran érvel amellett, hogy van reménye az üdvösségre. Van reménye, hiszen Isten azt akarja, 

hogy a bűnös megtérjen és éljen. A Regula Benedicti Prológusából is kiolvasható ezékieli igét 

kifejtve hangsúlyozza, hogy Isten akaratának meg kell valósulnia, márpedig ha azt akarja, hogy 

a bűnös is éljen, akkor a bűnös kárhozatra taszítása korlátozná Isten akaratának megvalósulását. 

Ez azonban az isteni mindenhatóságra nézve teljes képtelenség, ezért ezt az eshetőséget el kell 

vetnünk. Ha pedig ez az eshetőség elesik, akkor a bűnével jogosan vádolt ember számára is van 

remény, hogy megtér és élni fog. Felismerve bűnét, elvégzi a szükséges vezeklés munkáját és 

megmenekül lelke a kárhozattól. Ehhez kíván – összhangban a Regulával – a kolostor falai 

között egy szűkebb értelemben vett biztonságos közeget létrehozni, s ezt a biztonságos közeget 

az üdvhierarchia elméletére építő lelkipásztori munkájával minél többekre kiterjeszteni. 

Természetesen a hierarchia csúcsától távolodva a siker esélye a saeculum-ban való életmód-

keveredés és figyelemmegoszlás miatt romlik, ezért igyekszik minél többeket arra motiválni, 

hogy koncentráljanak üdvösségükre és vállalják minél többen az ehhez szükséges 

lemondásokat!   

 

ÖSSZEFOGLALVA 

Anselmus üdvhierarchia modellje szerint az ember üdvösségéhez arra van szükség, hogy 

Krisztust követő, neki engedelmes életet éljen. Ehhez szükség volt Jézus megváltó művére, ami 

helyreállította akarata szabadságát és megajándékozta a helyes gondolkodás, cselekvés és 

beszéd lehetőségével, a helyreállított rectitudoval. Szükséges azonban az is, hogy az ember 

eszerint éljen. A gyönyörök és múló gazdagság világa túlzottan elvonja a figyelmet a 
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koncentrált Krisztus-követésről: lehetetlen a múló és rohanó világban szemlélődő életet élni. 

Ezért célszerű Krisztus-követésre összpontosító életformát választani, ami a kolostori életben, 

a szerzetességben tud megvalósulni. A szerzetesi életben az üdvgarancia a szerzetesi 

fogadalomtételhez kapcsolódik, ami apátot és szerzetest egymásrautaltságban törekszik 

elvezetni az örök életbe. Ennek támogatására Anselmus mind az apátok, mind a szerzetesek 

bűnbánatára és bűnvallására, vezeklésére kidolgozott spirituális szövegeket, az OSM 17. tételét 

és a Me2-t első renden, de Me1 is ide sorolható. Mivel az Ő esélyük nagyobb az üdvösségre, 

mint a kívülállóké, ezért a szerzetesek magasabb fokon állnak az üdvhierarchiában. Ez a 

világkép meghatározza Anselmus missziói programját, minél többeket rábírni a szerzetességre; 

és lelkipásztori programját, a kvázi szerzetességben élő uralkodók és házas emberek leveleken 

keresztül történő lelkivezetésére törekedve, hogy az Ő példáját követve és neki (mint apátnak) 

engedelmeskedve, őket is bevezethesse az örök üdvösségbe, akik csak testben élnek a falakon 

kívül, lélekben már elfordultak a múló világtól, a saeculumtól. 
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FÜGGELÉK:  

Melléklet: Az Ep121 teljes szövege: Anselmus 121. levele Henrikhez 

Urának, testvérének és barátjának Henriknek, Anselmus testvér, akit Bec apátjának 

neveznek, [kívánja] jó akaratának kiteljesedését és eredményességét!  

Áldott az Isten az Ő ajándékaiban és minden Ő munkájában, aki engedte a te nagy 

szeretetedet kiteljesedni irántam, s mióta elmentél, azért imádkozom, hogy ami még hiányzik 

fogadalmunkból és a te jutalmadból, kegyeskedjék azt az Úr kiteljesíteni. Erről küldöm tehát 

levelemet tanácsaimmal testvéreink által.  

A herceg kegyelmének és szeretetének, melyről írtál nekem, nagyon örülök, és hálát adok 

Istennek, neki és neked16. Szándékomban áll erről levelet írni neki is, mikor visszatér hozzá 

küldönce, minthogy hallottam arról, amiről határozott. Mivelhogy azonban nem tudom, hogy 

ez meglesz-e, mielőtt visszatérnék17, amilyen hamar tudod, küldd el nekem az Ő családnevét, 

valamint feleségének és gyermekeinek nevét. Csak keresztnevét tudom, ami „Vitalis”.  

De minthogy kedves nekem a te szereteted, mely veled szorosan összeköt engem derekasan, 

ugyanarra vágyakozik szívem irántad, mint magam iránt, mivel beszédedből megértettem már 

a te nagy reménységedet. Képtelen hát megnyugodni elmém, amíg ugyanazon vágyam irántad 

nem teljesül. Semennyi beszéd nem tud engem megelégíteni, amíg Isten el nem végzi azt, 

amiért könyörgök; keveset [szólók hát] ezekről, meghitt barátságunkra emlékezve, mert nem 

tudatlanhoz beszélek.  

Ez tehát a kérdés, drága barátom: bármekkora is a világ dicsősége, amit elnyersz, mi lesz 

a vége, mi lesz a gyümölcse, mi lesz a jutalom; és ezzel szemben: mire számíthat az, aki lábbal 

tiporja a világ dicsőségét? 

Ha pedig azt mondod, nem csak a szerzetesek mennek be az üdvösségbe, jól mondod. De 

kinek lehet biztosabb, s kinek magasabb [az esélye]: aki arra törekszik, hogy egyedül Istent 

szeresse, vagy az, aki Istent is és a világot is egyaránt szeretni akarja? Természetesen mondhatja 

valaki, hogy a szerzetesek rendjében is van kísértés. Ó az ember, aki ezt mondja, miért nem 

fontolja meg, amit mond! Ó értelmes természet, vajon bölcs tanács ez, hogy mivel mindenhol 

kísértés van, válaszd hát azt a helyet ott maradásra, ahol a kísértés nagyobb? Aki tehát arra 

igyekszik, hogy egyedül Istent szeresse és ebben az elhatározásában kitart, biztosan üdvözül. 

Ha pedig valaki a világot akarja szeretni, és ezen elhatározását élete végéig el nem veti, 

esélytelen, avagy kétséges, de legalábbis kevéssé valószínű, hogy üdvözül. Aki pedig nem a 

 
16 Adományról lehet szó  
17 Feltehetőleg Bec-be Angliából 
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biztosabb és jobb megismerését választja, az bizonyára semennyire sem tartja jónak, vagy csak 

egy kicsit szeretni azt, ami jó.  

De sokan azt mondják: Istennek nagyobb haragja nehezedik a bűnös szerzetesre, mint 

másokra, hiszen fogadalmának18 magasságából zuhan le. Bizonyára igaz is ez, amíg bűnben 

van. De bizonyára jóságosabban és gyöngédebben emeli fel Isten a bűnös szerzetest, ha 

visszatér fogadalmához, ahhoz a nem-szerzeteshez képest, akinek nincs milyen fogadalomhoz 

visszatérni. Mert jobban tetszik Istennek, még bűne után megterhelve is az, aki inkább 

fogadalmat tett azelőtt és azután, hogy azt nem tudja megtartani, mint az, aki ugyanabban a 

bűnben előtte sem és utána sem akart fogadalmat tenni, mivel nem képes jobbat cselekedni.  Ha 

tehát mind az ártatlanoknak, mind a bűnösöknek jobb a szerzetesi életbe betérni és ahhoz 

visszatérni, mint attól távol maradni, mit hezitálsz? Ha ugyanis ez életnek inkább ellenszegülsz, 

a végzet visszafordíthatatlan.  

Legkedvesebb barátom, sokat írhatnék még a szerzetesi élet magasságáról és 

bizonyosságáról, és tudnék szólni gyönyörűségéről, ha e levél nem haladná túl keretét. Törekedj 

hát e nagy jóra, mert a legfőbb jót így éred el legbiztosabban, sehogy másként. Sokakat láttam, 

akik megfogadták, aztán késlekedtek, s akiket a halál elragadott, így sem nem tudták lezárni 

azt, ami visszatartotta őket, sem pedig elkezdeni, amit megfogadtak. Ez az én nagy félelmem 

irántad is, fordítsa el ezt tőled Isten! Légy áldott, legkedvesebb barátom, s ne késlekedj!19 

 
18 Propositum: fogadalom  
19 Domino, fratri, amico HENRICO : frater ANSELMUS, dictus abbas Becci, bonae voluntatis perfectionem et 

effectum. Benedictus deus in donis suis et »sanctus in omnibus operibus suis«, qui vestrae dilectioni tantum de 

nostro desiderio, propter quod ivistis, concessit efficere ; quem oramus ut, quod deest adhuc de voto nostro et de 

vestra mercede, dignetur perficere. De qua re consilium nostrum per fratres nostros mando. De gratia et dilectione 

ducis, de qua mihi scripsistis, multum gaudeo, et pro ea deo et illi et vobis gratias ago. Quod etiam illi per litteras 

facere cogito, cum nuntii vestri, sicut audivi constitutum esse, ad illum redibunt. Et quoniam nescio si hoc necesse 

erit fieri, antequam redeam : cum prius poteritis, mandate mihi praenomen eius et nomina uxoris et filiorum eius. 

Solum enim nomen eius teneo, quia VITALIS vocatur. Sed quoniam dulcis mihi vestra dilectio sic me sibi sua 

probitate conglutinavit, ut idem de vobis quod de me desideret cor meum, unde iam spem magnam ex vestris 

sermonibus concepi : non potest mens mea quiescere, donec ipsum meum desiderium de vobis satietur. Quamvis 

igitur nullus sermo mihi sufficiat, donec deus quod opto perficiat, pauca tamen - quia non nescienti loquor - pro 

hoc ipso amica familiaritate commemoro.  Pensa igitur, dulcis amice, quantalibet mundi gloria potitus fueris, quis 

sit finis et in fine quis fructus, quod praemium ; et econtra quae sit exspectatio mundi gloriam calcantium. Si dicis 

: non soli monachi ad salutem perveniunt : verum est. Sed qui certius, qui altius : illi qui solum deum conantur 

amare, an illi qui amorem dei et amorem saeculi simul volunt copulare? Sed forsitan dicet aliquis quia et in ordine 

monachorum est periculum. O homo qui hoc dicit, quare non considerat quid dicit! O rationalis natura, an est hoc 

rationabile consilium ut, quia ubique est periculum, ibi eligas manere, ubi maius est periculum ? Denique si ille, 

qui solum deum nititur amare, servat propositum usque in finem : certa est salus. Si vero ille, qui mundum vult 

amare, non deserit suum propositum ante finem : aut nulla aut dubia aut minor est salus. Et certe satis probat quia 

nullatenus aut parum aliquod bonum diligit, qui illud ubi certius et melius cognoscit non eligit. Sed dicunt multi : 

Gravius irascitur deus peccanti monacho quam alii, quia de proposito altiori cadit. Hoc verum est, quamdiu est in 

peccato. Sed certe benignius et familiarius suscipit deus monachum paenitentem, si ad suum propositum redit, 

quam non-monachum, qui ad idem propositum non venit. PIus namque placet deo, etiam post grave peccatum, 

cuius propositum est et ante et post quo maius habere non potest, quam ille, qui nec ante nec post simile peccatum 

vult proponere quo melius non potest. Si ergo et innocentibus et paenitentibus melius est ad vitam monachicam 

venire et redire quam absistere : quid moraris ? Si prius de hac vita tolleris, damnum est irrecuperabile. Multa, 
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carissime, de monachicae vitae altitudine et certitudine, de quiete et iucunditate dicere possem, si epistola modum 

non excederet. Festina ergo ad tantum bonum, quia nullo bono efficacius venies ad summum bonum. Plures vidi 

hoc promittentes et differentes, quos ita mors tulit, ut nec hoc perficerent quo se impediebant, nec hoc inciperent 

quod promittebant. Quod valde timeo de te, sed avertat deus a te. Carissime, vale et noli tardare.  
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CSANÁDI VIKTOR 

BABONÁS VONÁSOK A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

ÖRDÖGŰZÉSI GYAKORLATÁBAN 
 

BEVEZETŐ 

Tanulmányomban – amely a kötet multidiszciplinaritása miatt a tudományos és a tudomány-

népszerűsítő műfajt ötvözi magában – szeretnék rövid áttekintést adni a római katolikus egyház 

kortárs ördögűzési módszereinek babonás motívumairól. Ezek a vonások egyértelműen 

határozott eltávolodást mutatnak a bibliai tanításoktól, és ugyanakkor rokonságot jeleznek 

egyes néphitből kifejlődött, mai ezoterikus technikákkal. 

Az áttekintés hátterét alkotó vizsgálatomban elsőként arra a kérdésre keresem a választ, hogy 

a gonosz jelenlétének valószínűsíthető félreértése és az erre épülő babonákkal terhelt 

hagyományrendszer elsődlegesen milyen veszélyt rejt magában. Mindemellett feltárom azokat 

az egyedi vonásokat, amelyek a Szentírástól oly távol álló középkori démonológia 

maradványaiból adódnak a ma élő megreformáltnak számító katolikus egyházi gyakorlathoz. 

Alkalmanként megemlítek majd egy-egy protestáns vonatkozást is, amely a központi témám, 

de csupán ízelítő jelleggel, hiszen a szoros terjedelmi keretbe sajnos ennél több nem férhet bele.  

Az első, ami kérdésként merülhet fel, az maga a cím jelentése. Mitől lesz babonás az 

ördögűzés? Ki kell hangsúlyoznom, hogy ezzel a jelzővel nem minősítek. Valójában a babonás 

szónak ez esetben nincs semmiféle pejoratív felhangja. A szót itt Niedertől kölcsönöztem, aki 

babonásnak nevez minden olyan vonást, amely a Szentírástól eltér, ami nem biblikus.1 Ennek 

értelmében valamennyi rituális ördögűzést végző egyház gyakorlata az exorcizmus 

vonatkozásában általánosan babonásnak tekinthető.  

 

INDOKOLTSÁG 

A téma indokoltságát az adja, hogy a népi vallásosság szintjén a katolikus és a protestáns 

gyakorlatba meglátásom szerint hasonló módon szivárogtak be a Bibliától távolító hatások. 

Ahhoz pedig, hogy a protestáns torzulásokat helyén kezelhessük, elengedhetetlen a jóval 

nagyobb ívet leíró katolikus változások megfigyelése.  

Az itt tapasztalható ráépülő babonás szokások és hagyományrendszerek a népi hiedelmek 

világába vezetnek bennünket. Jó példa erre az a XVII. századi könyvecske, amely a ferencesek 

könyvtárából került elő mintegy száz évvel ezelőtt, és olyan démonűző technikákat tartalmaz, 

 
1 Johannes Nider: A boszorkányok szemfényvesztései (Formicarius), Gondolat, Budapest, 2013, 14. 
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mint például egy egyházi szövegeket hordozó, méretes, kemény pecséttel ellátott cédulának a 

megszállás áldozataival történő lenyeletése.2 És ez nem csak a múlt. Jelen napjainkban is olyan 

módon terhelt ez a téma a különféle babonaságokkal és a Szentírástól távol álló motívumokkal, 

hogy az feltétlen tanulmányozást igényel. Meglepően gyakoriak a komoly sérülések, de a 

halálozások is, melyek ördögűzés során fordulnak elő. Sokszor gyermekek halnak bele a 

szertartásokba, főként az afrikai kontinensen, de határozott halmozódást láthatunk 

Oroszországban is, sőt nemcsak a keleti régióban, hanem például a Vatikánban is meglepően 

nagy számban hajtják végre a gyakran elfajuló ördögűzési rítusokat. Csak az öt éve elhunyt 

Gabrielle Amort a Vatikán fő exorcistájaként, mintegy 160 000 ördögűzést hajtott végre praxisa 

során. 3  Ennek a számnak az értékelésekor fontos tisztában lenni azzal, hogy a katolikus 

hagyományok szerint az ördögűzés nem egyetlen alkalom, hanem akár tíz évig is eltart, heti 

két-három üléssel.4 A hosszas procedúra végén pedig általában valamilyen jelenés, például Pio 

atya szellemének feltűnése jelzi a démon eltávozását.5 

Jelentőségteljes szempont lehet a rendszerszintű exorcizmus értékelésében az is, hogy azok 

a pápák, akiket mi ismerhettünk életünk során, mind nyíltan űztek ördögöt. Komoly 

sajtóvisszhangja volt, amikor János Pál 2000-ben sikertelenül tette ezt egy kislány esetében.  

1600-ban kelt az a szertartáskönyv, amelyet mind a mai napig alkalmaznak a rítusok során. 

1999-ben János Pál pápa egy „ráncfelvarrást” végzett rajta, de valójában csak a szövegeket 

modernizálta benne. 6  Benedek pedig – bár a szertartáskönyvet nem módosította – rövid 

uralkodásának idején megújította és megerősítette az ördögűzés intézményét.  

Szintén érdekességként szeretném itt hozzáfűzni, hogy 1566-ban, a szertartáskönyv születése 

előtt 44 évvel, a laoni katolikus püspök kiűzte a 16 éves Nicole Aubrey-ból Belzebubot, akit 

ekkor a protestánsok hercegeként nevesített.7 

A következő fejezetekben egy rövid előkészítést szeretnék nyújtani az exorcizmus 

mibenlétéről, ami majd a konkrét katolikus gyakorlatokat teszi érthetőbbé. 

 

 

 

 
2 Katona Lajos: XVII. századbeli ördögűző könyvecske, Ethnografia, 1902/13, 72-82. 
3 Gabriele Amorth: An Exorcist Tells his Story (ford. N. Mackenzie), Edizioni Dehoniane, Roma, 1999, bevezető. 
4 Francesco Bamonte: Megszállottság és ördögűzés, IHTYS Kiadó, Nagyvárad, 2016, 45, 107. 
5 Pedro Barrajón: Teologia dell ’esorcismo come sacramentale: Aspetti teologici, pastorali e spirituali, Róma, 

Sacerdos Institute, 2019.05.06 
6 II. János Pál: Rituale Romanum. De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Typis Vaticanis, 1999. 
7  Jonathan L. Pearl: The Crime of Crimes. Demonology and politics in France 1560-1620, Wilfrid Laurier 

University Press, Waterloo, 2012, 43-45. 
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PSZICHOLÓGIA ÉS PSZICHIÁTRIA 

Először is a pszichiátria és a pszichológia oldaláról szeretném röviden megvilágítani a témakört. 

Ha szemügyre vesszük azt, hogy miért űznek az emberek démont, akkor azt láthatjuk elsőként, 

hogy jogos igény merül fel mindenkiben az ördög vagy a démonok létezésére vonatkozóan. Ez 

egyrészt abból fakad, hogy a saját felelősségünkkel sokszor nagyon nehéz szembenézni, és egy 

bűnbak lényegesen sokat segít ezen.8 A másik pedig a Jóisten kérdése. Itt most szándékosan 

használom a jó Isten kifejezést, mert egy teológiában kevésbé jártas hívő nagyon nehezen 

emészti meg azt, hogy Isten természetéből fakadhatnak olyan dolgok is, amelyek számunkra 

nem egyértelműen tűnnek jónak. Ilyen lehet egy járvány, a test öregedése, vagy egy természeti 

katasztrófa is.9  

A pszichiátria szintén egy nagyon érdekes színt ad a kérdéskörhöz, hiszen sokszor azért 

értelmeznek emberek démoni megszállásnak helyzeteket, mert a saját észlelésükben vannak 

hibák: képi hallucinációk, hangok, tévképzetek, érzészavarok. De a másik oldalról is hathatnak 

kedvezőtlenül pszichiátriai problémák, hiszen gyakran bizonyos betegségeket értünk félre, 

ezáltal megszállottat vélünk felismerni beteg emberekben. Ilyen volt régen az epilepszia, de ma 

egy skizofrén beteget is könnyedén diagnosztizálnak megszállottnak ördögűzők.10 Meg kell 

említenem itt, hogy a Lipótmezei Elme- és Ideggyógyintézetnek külön osztálya volt a 

megszállottnak bélyegzett betegek számára.  

 

EXEGETIKAI MEGFONTOLÁSOK 

Tekintélyes mennyiségű bibliai szöveganyag áll rendelkezésre a téma tekintetében. Ennek 

exegetikai vizsgálatát követően meg kellett állapítanom azt, hogy a legtöbb esetben az első 

olvasat ellenére, erőteljesen valószínűsíthető, hogy sokkal kevésbé egy személyes démoni kép, 

mint inkább az Istentől való eltávolodásban gyökerező, egyfajta lelki torzulás állt az egyes 

történések mögött,11 illetve, ami még ennél is fontosabb, hogy a személyes felelősség szinte 

mindenhol tetten érhető. Ami annyit jelent, hogy az állapotért, amelyet akár valódi démon, akár 

csak démoni megszállásnak vélt jelenség okoz, határozott személyes felelősség tükröződik 

vissza a szövegekből.12 A harmadik, amit szövegoldalról meg kell világítanom, az a módszerek 

kérdése. Mégpedig, hogy nincsenek módszerek. Nem találunk az ördögűzésre vonatkozó 

 
8 Visky S. Béla: Játék és alap. Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában, Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2006, 202. 
9 Uo. 306. 
10  Ragy R. Girgis: On Satan, Demons, and Psychiatry: Exploring Mental Illness in the Bible, Wipf&Stock 

Publishers, Eugene, Oregon, Egyesült Államok, 2020, 2-7. 
11 Pl. John Barton (szerk.): The Oxford Bible Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2001, 857. 
12 Pl. Donald A. Hagner: Word Biblical Commentary – Matthew 1-13, 33A kötet, Colombia, Thomas Nelson 

Publishers, 1993, 358. vö. Barton: The Oxford Bible Commentary, 53. 
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módszert a Bibliában. Még a böjt és az ima esete sem egyértelmű a Máté 17-ben,13 ugyanakkor 

láthatjuk, hogy már az Apostolok Cselekedetei 19. fejezetében, Pál nyállal és izzadsággal 

szennyezett kendőjét14 arra használják, hogy egyéni rítusokat kialakítva, az átviteli mágia elveit 

alkalmazva, elkezdjék a különféle babonás motívumokat ráépíteni Jézus szolgálatának 

nyomaira.15  

 

ÖRDÖG- ÉS DÉMONKÉPZETEK DOGMATÖRTÉNETE 

Dogmatikák terén is óriási a változatosság a témában. Azt figyelhetjük meg, hogy a korai zsidó 

tanítások alapvetően nem bővelkedtek a gonosz jelenlétében. A fogság előtt igazán nem is jelent 

meg a gonosz képe,16 és valószínűsíthetően a környező népek politeista vallási környezete 

kulturális befolyásának köszönhető a későbbi jelenlét is.17  Ez is felveti Theissennek azt a 

gondolatát, miszerint lehetséges, hogy Jézusnak csupán a környezete világnézetére kellett 

„rákapcsolódnia”, és ezért kerültek bele a cselekményeibe a démonok abban a formában, 

ahogyan azt a Szentírásban láthatjuk.18 Hiszen az Ő messiási feladata így is beláthatatlanul nagy 

volt, és az elsődleges jelentőségű szempontok azok lehettek számára, amelyek közvetlenül az 

emberek üdvösségére gyakoroltak hatást. Ezért feltételezhető, hogy nem is próbálta teljesen 

megreformálni a korabeli gondolkodásmódot, hiszen látható, hogy még az a kevés is 

befogadhatatlan volt az emberiség számára, ami igazán lényeges lett volna, így ehelyett inkább 

épített az adott kor képzeteire, hogy könnyebben és emészthetőbben adhassa át a legfontosabb 

tanításokat.  

A legnagyobb torzulások egyébként a Szentíráshoz viszonyítva dogmatikailag az 

intertestamentális korban, majd Jézus után, a reformáció után, a felvilágosodást követő 

racionalizmusban, valamint a pluralista posztmodern időszakban valósultak meg. A mai kép 

pedig nagyjából a középkorban már kialakult, és a kortárs katolikus dogmatikusoknak is ez ad 

alapot a diskurzusra.19  Meglepő, hogy a katolikus felekezeten belül is milyen óriási viták 

mennek végbe a gonosz mibenlétével kapcsolatban. A dogmatikusok jó része, például 

 
13 Barbara Aland (szerk.): The Greek New Testament, 4. revideált kiadás, U.S.A., United Bible Societies, 1983, 

29, 154. 
14 James Strong: Dictionary of the Words in the Greek Testament, Nashville, Abingdon Press, 1986, 853 
15 James G. Frazer: The Golden Bough - A Study in Magic and Religion, Oxford University Press, Oxford, 2009, 

14. 
16 Henry Preserved Smith: A critical and exegetical commentary on the books of Samuel, C. Scribner's sons, New 

York, 1899, 147. 
17 Karel van der Toorn: The Theology of Demons in Armin Lange, Hermann Lichtenberger, Diethard Römheld 

(szerk.): Die dämonen/Demons. The Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of 

their Environment, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003, 82-83. 
18 Gerd Theissen, Annette Merz: Il Gesù storico, Queriniana, Brescia, 1999, 384. 
19 Jeffrey Burton Russell: Lucifer: The Devil in the Middle Ages, Cornell University Press, Ithaca, 1986, 67-69. 



 

158 

 

Ratzinger, a démonok létezése mellett teszi le voksát,20 ugyanakkor Kelly, szintén katolikus 

papként, azt állítja, hogy a gonosz nem létezik, sőt, egyenesen a saját egyházát nevezi 

démoninak, amely véleményének egy egész kötetet szentel.21  

A másik kérdéskör a személyesség témája: az, hogy a gonosz mennyire személyes létező 

vagy mennyire nem az. Itt is Ratzinger az egyik legerőteljesebb hangja annak, hogy a démon 

egy valódi, személyes, létező lény, aki saját tudattal, saját akarattal, saját cselekvéssel bír, ám 

ellenpéldaként említhető Haag, aki ugyan szintén katolikus teológus, de mégis priváció alapú 

gondolatokat helyez előtérbe és úgy véli, hogy feltétlenül nem-személyes fogalomról van szó, 

amikor gonoszról beszélünk.22 

Meg kell jegyeznem, hogy a harmadik és számomra leginkább kézenfekvő lehetőség, amely 

inkább protestáns gyökerekkel bír, Barth és Tillich nyomán. Ebben az esetben már nem csupán 

a gonosz létezése vagy nem létezése lehet megoldása a kérdéskörnek, hanem az is, hogy a 

gonosz éppen maga a nem-létezés, az árnyék, mindennek a tagadása.23  

Mindezek mellett azt tapasztalhatjuk, hogy a felekezeten belül nem csak a létezés vagy a 

személyesség kérdéseiről nincs megegyezés, hanem a megszállás mibenlétéről sem.  

Hogy miként is működik ez a gyakorlatban, azt a következő fejezetekben szeretném 

bemutatni. 

 

DÉMONI TEVÉKENYSÉG-TÍPUSOK A GYAKORLATBAN 

Elkészítettem egy tipológiát a katolikus démonképzetekkel és ördögűzéssel kapcsolatban, 

melynek során a római exorcisták olvasatában háromféle démoni tevékenység típust sikerült 

feltárni. Az első a démon rendes tevékenysége. Ez a kísértésben és a vádolásban merül ki, amely 

teljes egészében szentírási. A második típus, a démon rendkívüli tevékenysége, három 

alkategóriára bontható: a lidércnyomásra, a zaklatásra és a posszesszióra.24 A lidércnyomás 

alatt itt nem a néprajzi kategóriát kell értenünk, amelyben a nyomó démon rátelepszik az áldozat 

mellkasára és fojtogatja álmában, 25  hanem a rossz álmokat és a kényszeres gondolatokat 

sorolják ide. A zaklatás – tehát a második alkategória – a fizikai bántalmazást jelenti. 

Találkoztam a kutatás során olyan hölggyel, aki orvosi leletekkel bizonyította, hogy a hátán 

 
20 Joseph Ratzinger: J., Dogma e predicazione, Queriniana Brescia, 1973, 189 – 190. 
21 Henry Ansgar Kelly: Towards the Death of the Devil, Geoffrey Chapman, London, 1968 
22 Herbert Haag: Abschied vom Teufel, Benziger Verlag, Einsiedeln, 1969, 52-69. 
23 Karl Barth: Church Dogmatics, 3. kötet (The doctrine of creation), 3. rész, T. & T. Clark, Edinburgh, 1960, 330. 

vö. 

Paul Tillich: Rendszeres teológia, Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 47. 
24 Amorth: An Exorcist Tells his Story, 27-31. 
25 Pócs Éva: Néphit, Magyar Néprajz VII, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 566. 
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óriási karmolásnyomok jelentek meg és egy éjszakai démoni zaklatást követően súlyos genitális 

sérülésekkel került a sürgősségi osztályra. Természetesen nem tisztem, hogy megítéljem 

ezeknek az eseteknek a valóságtartalmát vagy éppen démonikus kapcsolódását, ám a zaklatás 

kategóriáját jól mintázza a példa. A harmadik alkategória mindezek után a posszesszió. Ez a 

tényleges megszállás esete, amikor a démon teljes vagy részleges, állandó vagy időszakos 

uralma alá hajtja az áldozat testét. Elsődlegesen ennek a kategóriának a kezelésére szolgál az 

exorcizmus, noha mára kiterjesztették azt házakra, állatokra, sőt ruhákra is. 26  Protestáns 

vonatkozásként, arra is van példa napjainkban, hogy hazai református lelkész házhoz kiszállva 

űzi ki a démonokat onnan.  

 

DÉMONAZONOSÍTÓ MÓDSZEREK 

A következő fontos szempont az azonosítás módja. Azonosítás alatt nem a démon személyének 

meghatározását értem, hanem annak eldöntését, hogy a bajba jutott egyáltalán megszállott-e 

vagy sem. Erre a célra a katolikus egyház engedélyezi, hogy püspöki autentikációval bíró világi 

médiumokat – akik ellen egyébként az egyház nyíltan küzd – bevonjanak a folyamatba, annak 

megállapítására, hogy ténylegesen jelen van-e a gonosz szellem az adott emberben.27  

Ezen kívül végezhető diagnosztikus célú exorcizmus is, melynek óriási eszközparkja van, a 

pohárban rejtve kínált szenteltvíztől kezdve, a hátulról, rózsafüzérrel való titkos megérintésen 

át, a kézfogáskor kézbe csúsztatott apró feszületekig vagy ereklyékig. 28  Ezek használatát 

követően pedig figyelik a jeleket, amelyek közt zaklatottság, harag, emberfeletti erő, ismeretlen 

dolgokról való beszéd, vagy akár nyelveken szólás is lehet. Ha pedig a megszállottság 

„bizonyítottan” fennáll, akkor következhet a kiűzés.29  

 

A KIŰZÉS MÓDSZEREI 

A kiűzés módszereire, tapasztalataim szerint, mindenhol ráépül a népi vallásosságból származó 

helyi hagyomány is. Szélsőséges példaként a karibi térségben határozott vudu jelenlétet 

figyeltem meg az egyházi gyakorlatban. Általánosságban viszont elmondható, hogy a kiűzés 

módszerei alapvetően mindenhol a szabadító imádság, majd pedig a rítus szertartáskönyv30 

szerinti kivitelezése. 

 

 
26 Amorth: An Exorcist Tells his Story, 27-31. 
27 Uo. 166-173. 
28 Uo. 119. 
29 Uo. 43. 
30 II. János Pál: Rituale Romanum 
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A KIŰZÉS ESZKÖZEI 

Ezen eszközök közt van néhány elengedhetetlen, ám számos egyedi megoldással is találkoztam 

megfigyeléseim során. Az általánosan használt eszközök közt jelenik meg a feszület, amelyet 

legtöbbször az áldozat testéhez szorítanak a szertartás közben, a stóla, amelyet általában a 

megszállott nyakára tekernek, a nélkülözhetetlen krizma és szenteltvíz, de ide tartozik a 

személy esetenkénti leteperése,31 valamint minden esetben Mária és Mihály közbenjáróként 

való megszólítása.32 Itt meg kell említenem, hogy a katolikus hagyományban az ördögűzőt 

magát Mária védi. Nagyon fontosnak vélik, hogy a rítus közben folyamatosan az ő segítségét 

kérjék, illetve, ha nem várt fordulat következik be, akkor is mindig hozzá fordulnak 

megoldásért. Még egy rendkívül érdekes példa az eszközökre a só használata. A só 

alkalmazására rengeteg példát láthatunk a népi hiedelmekben, népszokásokban, a gonoszt 

távoltartó, apotropaikus eszközként való használat formájában,33 ám ez beépült az egyházi 

gyakorlatba is. Így a pap alkalmanként még a küszöböket és ablakpárkányokat is szentelt sóval 

hinti be a démonizált házban, hogy megakadályozza a gonosz szellem visszatérését.34 

Az eszköztár részletezése során feltétlenül meg kell említenem, hogy van egy pillanata az 

ördögűzésnek, amikor XIII. Leó szabadító imádságát mondják el,35 és hüvelykujjal felnyitják 

az áldozat szemhéját, miközben figyelik a szem állását. Annak szögéből pedig következtetnek 

arra, hogy éppen ki a megszálló démon, immár név szerint, hosszas lista alapján.36 

 

LEGITIMITÁS 

Végeztem egy felmérést, melynek során tizenkét felekezet lelkipásztorát, ex-megszállottakat, 

illetve 150 olyan embert kérdeztem meg, akinek nincs közvetlen érintettsége a témában. 

Rengeteg hasznos adat derült ki a kutatásból, ám van az eredményeknek egy különösen 

figyelemfelkeltő oldala a jelen tanulmány szempontjából. Ez pedig arra a kérdésre adott választ, 

hogy ki végezheti, kit éreznek az emberek legitim személynek az ördögűzésre. Érdekes és 

meglepő, hogy messze megelőzi a spiritiszta és a pogány közösségek beavatottja a katolikus 

pap csupán 8%-os választási státuszát. De azt is hozzá kell fűznöm, hogy a protestáns 

lelkészeknek ennél is kevesebb, mindössze 2%-os bizalom jutott. Az viszont egyértelmű, hogy 

az átlagember valamiért nem érzi legitimnek a régi katolikus szertartásokat a démonok 

 
31 Amorth: An Exorcist Tells his Story, 121. 
32 Ciro Bova: La celebrazione dell’esorcismo: Prassi liturgica e regula fidei, Róma, Sacerdos Institute, 2019.05.07 
33 Adolph Franz: Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter, 2. kötet, Herder, Freiburg im Breisgau, 1909, 222. 
34 Amorth: An Exorcist Tells his Story, 47. 
35 Domenico Pechenino: Ephemerides Liturgicae, Edizioni Liturgiche, Roma, 1955, 58-59. 
36 Amorth: An Exorcist Tells his Story, 166-173. 
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kiűzésében. Természetesen nem hiszem, hogy ennek a biblikusság kritikája lenne az oka, hiszen 

jól látható, hogy más spirituális irányzatok, ezoterikus gyakorlási formák megoldásait 

mindeközben adekvátnak vélik, így alighanem nem ez lehet az elsődleges kiválasztási 

szempont.37 

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az első megállapításom mindezek után az, hogy óriási torzulások jelennek meg, ahogy a 

fentiekben is megfigyelhettük, a Szentírás rendkívül egyszerű képleteihez képest, ahol Jézustól 

pontosan látjuk, hogy a szavával, a jelenlétével, magával az evangéliumával űzi el a démonokat.  

De az óriási torzulások mellett óriási veszélyek is rejtőznek ebben a gyakorlatban. Egyrészt 

említhetők itt a testi veszélyek, hiszen rengetegen kerülnek kórházba, de többen bele is halnak 

a rítusokba. A testi veszély hátterének azt vélem, hogy egy szentéletű ember, akinek mindig el 

kell nyomnia sérelmeit – persze idilli esetben ez nyilván feloldható lenne Krisztusban – 

felhalmozza ezeket a frusztrációkat. Amikor pedig abba a helyzetbe kerül, hogy egy olyan 

ellenséggel találja szembe magát, aki ellen engedélyezetten harcolhat, ahol visszacsaphat, sőt 

maga is támadhat, ott robbanásszerűen manifesztálódik ez az elfojtott feszültség. Ugyanakkor 

a lelki veszélyeket sem szabad alábecsülnünk, hiszen nem csak a megtérés felelősségétől fosztja 

meg egy ilyen aktus a szenvedőt, de sok esetben traumatizálja is. Egy életre kihat, sőt esetleges 

pszichés betegségeket felerősíthet, vagy legrosszabb esetben akár elő is idézhet egy ilyen 

élmény.  

A torzulások megjelenésének okai pedig végül, véleményem szerint, a népi hiedelmekben 

keresendők. Fontos szem előtt tartani, hogy az egyházi szereplőknek minden időben konkrét 

igényeket kellett kiszolgálniuk. Ha az adott népi kultúra alapszemléletében határozottan jelen 

voltak a népi hiedelmek motívumai, akkor a lelkipásztornak, amennyiben hiteles akart maradni 

hívei szemében, és azt szerette volna, hogy befogadják tőle az igei üzenetet is, akkor 

gyakorlatában bizonyosan idomulnia kellett valamelyest a rá nehezedő elvárásokhoz. A másik 

kérdéses pont pedig éppen a pap személye, aki maga is mindig hatása alatt áll annak a 

hiedelemrendszernek, népi vallásosságnak, amelyben felnőtt, amelyben szocializálódott és 

amelyben szolgál. Az interjúk során megfigyelhető volt, hogy gyakran az ő hiedelemvilágában 

is aktívan élnek azok a babonás elemek, amelyekre ráépítette az evangéliumot, számára 

értelmezhető módon csatlakoztatva azt a meglévő alapgondolatokhoz.  

 
37 A nem-reprezentatív, tájékozódási célú felmérés 2019-ben készült. 
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A legfontosabbnak mindezek után pedig azt látom, hogy mindenkinek magának kell döntenie 

a létező és tapasztalható gonosz valamely felfogása, valamint az exorcizmus és a módszerek 

létjogosultsága tekintetében, de kulcsfontosságú, hogy ezeket a döntéseket mindenki Bibliával 

a kezében hozza meg.  
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TÓTH KRISTÓF 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE A 

MUNKAJOGBAN A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG TÜKRÉBEN 

 

BEVEZETŐ 

Az egyenlő bánásmód követelménye a munkajogi jogviszonyoknak is az egyik sarkalatos 

problematikája, egyes alapjogok ütközésének kézenfekvő területe. 1  Mivel a munkajog 

szerződéses jogág, dogmatikája alapján a magánjog része, így a munkaviszonyban is érvényesül 

a szerződési szabadság alapelve, amely négy elemet foglal magában: szerződéskötési 

szabadság, partnerválasztás szabadsága, típusválasztás szabadsága, valamint a tartalom-

meghatározásának szabadsága (diszpozitivitás elve).2 

Ugyanakkor a munkaviszonyban (ellentétben a klasszikus polgári jogi jogviszonyokkal) nem 

érvényesül a felek egyensúlyi állapota. Ebből kifolyólag a jogalkotónak kötelessége a gyengébb 

fél, vagyis munkavállaló védelmének biztosítása, például kógens szabályok megalkotásával. 

Ezen kógens szabályok azonban, mint amelynek az egyenlő bánásmód követelménye is 

minősül, szükségképpen korlátozzák a szerződési szabadság elvének teljességét.  

A munkajog tehát a magánjognak a legtöbb közjogi elemet magában hordozó része.3 A 

szerződési szabadság, valamint az egyenlő bánásmód követelménye között megmutatkozó 

feszültség jól nyomon követhető a munkaviszony érdekstruktúrája mentén. A munkáltató abban 

érdekelt, hogy a számára legértékesebb munkaerőt foglalkoztassa, míg a munkavállaló abban, 

hogy egzisztenciális biztonságát minél hosszabb ideig biztosítsa a munkaviszony keretei között. 

A kor, nem, származás, fogyatékosság stb. azonban mind olyan tényezők, amelyek hátrányt 

jelenthetnek a munkavállaló számára, mivel visszatarthatják a munkáltatót a foglalkoztatástól.4 

Ez az állapot a munkajog dogmatikáján jóval túlmutató probléma, és egy általános társadalmi 

kataklizma elkerülése érdekében az állam közjogi beavatkozása szükséges ahhoz, hogy az 

egyenlő bánásmód követelménye érvényesüljön, akár még a szerződési szabadság 

teljességének rovására is.5 

 
1 Bankó Zoltán – Berke Gyula – Kiss György – Szőke Gergely László: Nagykommentár a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvényhez (jogtáras), Budapest, Wolters Kluwer Hungary Kft., 2019, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/331/id/A12Y1290.KK/ts/20190426/ (Letöltés: 2021. május 24.) 
2 Lenkovics Barnabás: Szerződési szabadság – Alkotmányos nézőpontból, in Király Miklós – Gyertyánfy Péter 

(szerk.): Liber amicorum: studia Gy. Boytha dedicata: ünnepi dolgozatok Boytha György tiszteletére, Budapest, 

ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, 2004, 250.  
3 Bankó–Berke–Kiss–Szőke: Nagykommentár. 
4 Bodó László: A polgári jog és a munkajog összehasonlítása az alapelvek tükrében, Debreceni Jogi Műhely, 2012, 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/4_2012/a_polgari_jog_es_a_munkajog_osszehasonlitasa_az_alap

elvek_tukreben/ (Letöltés: 2021. május 24.)  
5 Bankó–Berke–Kiss–Szőke: Nagykommentár.  
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Ezen tanulmány célja az egyenlő bánásmód követelményének és a szerződési szabadság 

viszonyának vizsgálata a munkajog területén. Az írás első részében áttekintésre kerül az 

egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó nemzetközi, illetve hazai szabályozás, valamint 

e követelmény megsértésének formái. A második felében három olyan munkajogi terület kerül 

elemzésre, ahol fokozottan fontos az egyenlő bánásmód követelményének megtartása: a 

munkához való hozzájutás, a munkaviszony megszüntetése, valamint a munkabér témaköre.6   

 

A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMÁNAK SZABÁLYOZÁSI INDOKAI 

A diszkriminációtilalom előírásának tapasztalati háttere az, hogy a társadalomban 

meghatározott tulajdonságokkal, úgynevezett „védett tulajdonságokkal” rendelkező egyének és 

csoportok e tulajdonságuk okán gyakran hátrányt szenvednek. Védett tulajdonságnak tipikusan 

a nemi és az etnikai hovatartozás, politikai nézet, vallási felfogás, fogyatékosság, várandósság, 

anyaság, apaság stb. számítanak. Így történik ez sok esetben a munka világában is. A jogszerű 

magatartás az lenne, ha a munkáltató egyes jogainak gyakorlásakor, például munkaviszony 

létesítése, munkabér fizetés és munkaviszony megszüntetése esetében a munkaviszonnyal 

objektíve összefüggő, ésszerű okok alapján hozna döntéseket. A tapasztalat azonban azt 

mutatja, hogy a védett tulajdonságokkal rendelkező munkavállalókkal kapcsolatos 

döntéseikben gyakran szerepet játszik az e tulajdonsághoz fűzött előítélet, és ez képezi a döntő 

motívumot cselekedeteik mögött, amely végül a munkavállaló hátrányos 

megkülönböztetéséhez vezethet.  

A szerződési szabadságból eredően alapvetően a munkáltató joga annak eldöntése, hogy kit 

vesz fel, kit bocsát el, és kinek milyen munkabért fizet. Ugyanakkor jogai gyakorlásának 

vannak korlátai is: az nem lehet diszkriminatív. A munkáltató nem dönthet a munkavállaló 

hátrányára csak azért, mert valamely védett tulajdonsággal rendelkezik.7 

 

  

 
6 Terjedelmi okok miatt az egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó további kérdések (például bizonyítás, munkáltató 

kimentése, egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárások stb.) nem kerülnek tárgyalásra. 
7 Halmos Szilvia – Petrovics Zoltán: Munkajog, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-

tudományi Kar, 2014, http://m.ludita.uni-

nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/8585/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y%2

0fewgf, 60. (Letöltés: 2021. május 24.)  
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AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS KONTÚRJAI 

 

Nemzetközi és európai uniós szabályozás  

A vonatkozó nemzetközi szabályozás kapcsán mindenképpen szükséges megemlíteni az 

Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányát (a továbbiakban: Alapokmány) 8 , melynek 

preambulumában szerepel a férfiak és nők egyenjogúsága, az 1. cikk (3) bekezdése pedig 

célként említi, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki részére fajra, nemre, 

nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül kerüljenek tiszteletben tartásra.  

Az Alapokmány emberi jogi rendelkezéseit az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

fejtette ki részletesebben,9 melynek 2. cikke kibővítette a lehetséges megkülönböztetési okok 

körét a bőrszínnel, a politikai vagy bármely más véleménnyel, a nemzeti vagy társadalmi 

eredettel, a vagyonnal, a születéssel, valamint a „bármely más körülménnyel”. 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 10  szintén tartalmaz 

rendelkezéseket az egyenlő bánásmódra vonatkozóan. Ennek 26. cikke alapján „… a 

törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára egyenlő és 

hatékony védelmet kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a 

faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.”  

Az egyenlő bánásmód követelménye a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 

ILO) egyezményeiben 11  jelent meg elsőként a munkajogban. 12  Az ILO 111. számú 

Egyezmény 13  meghatározta, hogy ezen egyezmény szempontjából mi minősül 

diszkriminációnak.  Ennek 1. cikkének 1. pontja alapján hátrányos megkülönböztetésnek 

minősül: „minden olyan különbség, kizárás vagy előnyben részesítés, amely faji, bőrszín, nem, 

vallási meggyőződés, politikai vélemény, nemzeti eredet vagy társadalmi származás alapján 

történik, és az esélyek és a bánásmód egyenlőségének megszűnését vagy korlátozódását 

eredményezi a foglalkoztatás és a foglalkozás területén”, valamint „minden olyan más 

különbség, kizárás vagy előnyben részesítés, amely az esélyek és a bánásmód egyenlőségének 

 
8 1956. évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról.  
9 Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben, Kül-

Világ, VII. évf., 2010/4, http://www.kul-vilag.freeweb.hu/2010/04/szemesi.pdf, 3. (Letöltés: 2021. május 24.)  
10 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án 

elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről.  
11 ILO 100., 111. és 156. számú Egyezmény.  
12  Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar 

joggyakorlatban, Doktori (PhD) értekezés, Debrecen, 2014, 19. 
13 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a 

Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről.  
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megszűnését vagy korlátozódását eredményezi a foglalkoztatás és a foglalkozás területén, és 

amelyet az illető tagállam a reprezentatív munkaadó és munkavállaló szervezetekkel, 

amennyiben ilyenek léteznek, valamint más, e célra elfogadott testületekkel való konzultáció 

után határoz meg.”  

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 14 , valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 15  szintén tartalmaznak rendelkezéseket a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

kapcsán. A foglalkoztatás terén az egyenlő bánásmód követelményét számos európai uniós 

irányelv is előírja. Ilyenek például:  

- A Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód 

általános kereteinek a létrehozásáról („Foglalkoztatási keretirányelv”) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról („Nemi esélyegyenlőségi irányelv”) 

- A Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való 

tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról („Faji esélyegyenlőségi 

irányelv”).16 

 

A hazai szabályozás áttekintése  

Az egyenlő bánásmód követelményét a jogrendszerben legmagasabb szinten Magyarország 

Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény)17 határozza meg.18 Ennek XV. cikke értelmében 

„A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, 

vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 

vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak.”19 

Törvényi szinten az egyik legfontosabb jogforrás az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), 

amely részletesen szabályozza a követelményt. Az Ebktv. megközelítése a korábbi hazai 

szabályozással ellentétben pozitív szemléletű,20 vagyis az egyenlő bánásmód követelményének 

 
14 Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 10. cikk.  
15 Az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikk.  
16 Halmos–Petrovics: Munkajog, 62–63. 
17 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  
18 Hajdú József – Kun Attila (szerk.): Munkajog, Budapest, Patrocinium, 2014, 88. 
19 Alaptörvény XV. cikk (1) – (3) bekezdés. 
20 Zaccaria M.: Az egyenlő bánásmód, 145. 
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betartását írja elő, nem pedig a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.21 E törvény szabályozza 

a diszkriminációtilalom személyi hatályát (amely kiterjed a munkáltatóra is)22, a diszkrimináció 

főbb megnyilvánulási formáit (diszkriminációs tényállásokat) 23 , a munkaviszony azon 

mozzanatait, ahol különösképpen figyelemmel kell lenni az egyenlő bánásmód 

követelményére 24 , a bizonyítási teher megosztását a felek között 25 , a munkáltató által 

hivatkozható kimentési okokat 26 , valamint az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértésének esetén igénybevehető jogorvoslati lehetőségeket.27 Az Ebktv. szól továbbá az 

Alapvető jogok biztosáról is, aki ellenőrzi az ezen követelmény érvényesülését.28 Mivel 2021 

január 1-ig ezeket a feladatokat az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: EBH) látta el, 

így ebben a tanulmányban ezen szerv joggyakorlatát veszem alapul az egyes jogintézmények 

tárgyalásakor.  

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) az általános 

magatartási követelmények között alapelvi szinten rendelkezik az egyenlő bánásmódról. A 

törvény szerint a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerülő bármely kérdésben meg kell tartani 

az egyenlő bánásmód követelményét, de külön kiemeli a munka díjazását.29 Így az Mt. speciális 

szabályai elsősorban „az egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének pontosabb értelmezéséhez 

nyújtanak támpontot. Szintén a diszkriminációtilalommal függ össze az Mt. 55. § (4) 

bekezdésében foglalt szabály, mely szerint a fogyatékossággal élő munkavállalók 

foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról. 

Ez a követelmény arra tekintettel született, hogy a fogyatékos személyek foglalkoztatása 

gyakran a munkakörnyezet bizonyos mértékű átalakítását, a fogyatékossággal járó speciális 

szükségletekhez való alkalmazkodást igényli. Ennek elmaradása akadálya lehet e személyek 

alkalmazásának, ezzel pedig diszkrimináció valósul meg. A munkakörnyezet megfelelő 

kialakításához szükséges konkrét intézkedések meghatározása (például építészeti átalakítás, 

speciális szoftverek beszerzése stb.) esetről esetre, az adott fogyatékosság és munkaköri 

 
21 Mivel az „egyenlő bánásmód” terminus technikus gyakorlatilag nem más, mint a „hátrányos megkülönböztetés” 

inverz fogalma, ezért ezt a két fogalmat felváltva használom e tanulmányban. Vö. Lőrincz György: Az egyenlő 

bánásmód követelménye versus hátrányos megkülönböztetés tilalma, in Pál Lajos (szerk.): Az egyenlő bánásmód 

szabályozásáról, Budapest, HVG-ORAC, 2020, 143–149. 
22 Ebktv. 5. § d) pont.  
23 Ebktv. 7–10. §. 
24 Ebktv. 21. §. 
25 Ebktv. 19. §. 
26 Ebktv. 22. §. 
27 Ebktv. 12. §. 
28 Ebktv. 13. §. 
29 Mt. 12. §. 
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követelmények függvényében történhet, addig a mértékig, ameddig ez a munkáltatótól 

ésszerűen elvárható, és nem okoz neki aránytalan megterhelést.30 

 

A DISZKRIMINÁCIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI  

Az Ebktv. értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az alábbi 

magatartások eredményezik: a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos 

megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, megtorlás, valamint az ezekre adott 

utasítás. 31  A továbbiakban a közvetlen hátrányos megkülönböztetés kerül tárgyalásra a 

bevezetőben említett munkajogi helyzetek kapcsán.  

 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt védett tulajdonsága miatt részesül 

kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy 

vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Az Ebktv. tizenkilenc ilyen védett 

tulajdonságot sorol fel. Ilyennek minősül például a nem, bőrszín, faji hovatartozás, 

fogyatékosság, vallási vagy világnézeti meggyőződés, anyaság, terhesség, apaság, életkor, 

foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 

részmunkaidős jelleg, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása. A 

törvény ezen kívül megemlíti az „egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője” kategóriáját.32 

A definíció négy lényeges elemét kell kiemelni: védett tulajdonság megléte, hátrány, 

összehasonlítható helyzetben lévő személy, csoport, valamint az ezek között fennálló ok-

okozati összefüggés. A munkáltatói döntés megítéléséhez az szükséges tehát, hogy az abban 

érintett személlyel szemben felállítható legyen egy másik személy vagy csoport, akivel a 

helyzete összemérhető. Nem valósulhat meg olyan esetben a diszkrimináció, amikor az egyén 

helyzetét nem lehet más személlyel összehasonlítani. Akkor, ha a két csoportba tartozó 

személyek megkülönböztetésének nincs jogilag elfogadható oka, akkor az ezt kiváltó döntés 

diszkriminatív.33 

Ahogy az már említésre került, a diszkriminációra alapot adható tulajdonságot vagy helyzetet 

az Ebktv. csupán példálózó jelleggel sorolja fel. A védett tulajdonságok listáját tehát a törvény 

 
30 Halmos–Petrovics: Munkajog, 62.  
31 Ebktv. 7. §.  
32 Ebktv. 8. §. 
33 Hajdú–Kun (szerk.): Munkajog, 89. 
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megadja, ugyanakkor az „egyéb helyzet” beiktatásával ezt nyitva is hagyja. Az EBH 

állásfoglalása 34  szerint az egyéb helyzetnek minősülő tulajdonságok, sajátosságok, 

élethelyzetek körét szűken kell értelmezni. Az „egyéb helyzet” fogalma dinamikusan változik, 

definíciós magját az képezi, hogy a helyzet megléte tárgyilagosan igazolható, homogén 

csoportképzésre, általánosításra alkalmas, és társadalmi előítéletből táplálkozik. A 

diszkriminációval szembeni jogvédelem lényegét az egyéb helyzetet esetében is az adja, hogy 

a védett tulajdonsággal rendelkező panaszos elsődlegesen nem saját magatartása, hanem egy 

adott csoporthoz való tartozása miatt szenved hátrányt. 35  Az állásfoglalás szerint a 

jogalkalmazásban a leggyakrabban felmerülő tulajdonságok, sajátosságok a következők: 

állampolgárság, iskolai végzettség, külső fizikai megjelenés, diszkriminációt elszenvedett 

személlyel való (rokoni) kapcsolat, lakóhely, földrajzi távolság, vezető és beosztott közötti 

megromlott viszony. 36 

Az „egyéb helyzet” fogalmát a bíróságok is szűken értelmezik: az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szóló 4/2017. 

(XI. 28.) KMK vélemény szerint az Ebktv.-ben megjelölt „egyéb helyzet”, mint védett 

tulajdonság keretei nem értelmezhetőek tágan. Annak két fő fogalmi kritériuma, hogy tartozzon 

az egyén személyisége lényegi vonásához, és az egyént egy sérülékeny társadalmi csoporthoz 

kapcsolja. 37  A bírói gyakorlat szerint az Ebktv. a személyiség lényegi vonásához tartozó 

tulajdonságon, valamely, a személytől független adottságon alapuló különbségtétellel szemben 

biztosít védelmet. 38  A Kúria is rögzítette, hogy a diszkriminációval szembeni jogvédelem 

lényegét az egyéb helyzet esetében is az adja, hogy a védett tulajdonsággal rendelkező panaszos 

elsődlegesen nem saját magatartása, hanem egy adott csoporthoz való tartozása miatt szenved 

hátrányt.39  

 

  

 
34  Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása az egyéb helyzet 

meghatározásával kapcsolatban, Budapest, 2010, 

https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/content/torveny/TTaf_201004.pdf (Letöltés: 2021. május 

24.)  
35 Uo. 1. 
36 Uo. 7–9. 
37 Kulisity Mária: Gondolatok Tercsák Tamás: „túlzott ambíciók - megjegyzések az egyenlő bánásmód törvényi 

szabályozásához és munkajogi illeszkedéséhez” című tanulmányához, in Pál Lajos (szerk.): Az egyenlő bánásmód 

szabályozásáról, Budapest, HVG-ORAC, 2020, 126–127. 
38 BH 2010.194.  
39 Mfv.II.10.155/2015/7.  
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AZ EBKTV.  FOGLALKOZTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEI 

Az Ebktv III. fejezete egyes nevesített jogterületek sajátos egyenlő bánásmód követelményeivel 

foglalkozik, többek között a foglalkoztatás cím alatt a munka világát érintőkkel is.40 Ezen 

rendelkezések alapján a következő helyzetekben különösen tilos a diszkrimináció:  

- a munkához való hozzájutásban (különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való 

felvételben, az alkalmazási feltételekben)41 

- a foglalkoztatási jogviszony létesítésében és megszüntetésében42 

- a foglalkoztatási jogviszony alapján járó juttatások, így különösen az Mt. 12. § (2) 

bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában.43 

 

A munkához való hozzájutás során megvalósuló diszkrimináció  

A munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét már a munkához való hozzájutásban is 

köteles érvényesíteni. A diszkriminációt megvalósító foglalkoztatóval szembeni fellépéshez 

tehát nem feltétlenül szükséges, hogy létrejöjjön a munkaviszony. Ez a szabályozás a 

partnerválasztás szabadságát korlátozza a szerződési szabadság elemei közül, hiszen 

diszkriminatív alapon nem elehet elutasítani egy potenciális munkavállalót. Az egyik ügyben a 

kérelmező azért fordult a Hatósághoz, mert hátrányos megkülönböztetés érte, amikor egy 

újságban szereplő szobafestői álláshirdetésre telefonon jelentkezett. A feltételeknek megfelelt 

ugyan, de a munkáltató azért nem alkalmazta, mert a beszélgetés során közölte, hogy roma. 

Volt egy másik jelentkező is. Mindketten megegyező képzettségűnek, azonos gyakorlatúnak és 

józan életűnek mondták magukat, de a munkáltató az elsőként említett személyt eltérő 

bánásmódban részesítette a roma származásra miatt, ugyanis számára még érdemi 

felvilágosítást sem adott, míg a másik alanyt részletesen tájékoztatta.44 

 

A munkaviszony megszüntetése során megvalósuló diszkrimináció 

A munkáltatók joggal várják el a jogrendszertől, hogy megszüntethessék a számukra 

rendeltetésüket vesztett munkajogviszonyokat. A megszüntetés alapjául azonban nem 

szolgálhat olyan tényállás, amely mögött önkényes munkáltatói döntés áll. Önkényesnek azok 

a munkajogviszony-megszüntetések tekinthetők, amelyek nem támaszthatók alá észszerű 

indokolással, és amelyek esetében nem igazolható, hogy a munkajogviszony elveszítette volna 

 
40 Hajdú–Kun (szerk.): Munkajog, 91. 
41 Ebktv. 21. § a) pont. 
42 Ebktv. 21.§ c) pont. 
43 Ebktv. 21.§ f) pont. 
44 EBH/180/2006.  
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a rendeltetését. Ez alapján önkényes döntésnek minősül az is, ha a munkajogviszony 

megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik.45 

Az Alaptörvény expressis verbis nem szól az önkényes megszüntetéssel szembeni 

védelemről, ez azonban levezethető a XVII. cikk (3) bekezdéséből46: az emberi méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételek közé ugyanis a munkajogviszony emberi méltóságot nem 

sértő megszüntetése is hozzátartozik. Ebből következően a szabályozásnak védelmet kell 

biztosítania az önkényes megszüntetésekkel szemben, ez pedig feltételezi az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesülését a munkajogviszony megszüntetése során.  

Az egyenlő bánásmód követelménye a munkajogi szabályozás mögött egyfajta második 

védvonalat állít az önkényes megszüntetésekkel szemben. Ezen követelmény még az olyan 

esetekben is védelmet nyújthat a munkavállaló számára, amelyekben a munkáltatói 

jognyilatkozat hiányzik (például határozott idejű munkajogviszony megszűnése) vagy annak 

indokolása mellőzhető (például próbaidő alatti felmondás).47 

Gyakran előfordul, hogy amikor jogszabály lehetőséget ad a munkaviszony indoklás nélküli 

megszüntetésére, a munkáltató pedig az indoklási kötelezettség alóli mentességre hivatkozva, 

azt kihasználva, az egyenlő bánásmód követelményét megsértve szünteti meg a 

munkaviszonyt.48 Az EBH gyakorlatában számos olyan esetet találhatunk, amikor a munkáltató 

a próbaidő alatt azonnali hatállyal azért szüntette meg a munkavállaló munkajogviszonyát, mert 

tudomására jutott, hogy a munkavállaló várandós.49 Az EBH szintén megállapította a közvetlen 

hátrányos megkülönböztetést abban az esetben is, amelyben a kétéves gyermekét egyedül 

nevelő munkavállaló munkajogviszonyának megszüntetésére azért került sor a próbaidő alatt, 

mert a gyermeke betegségére tekintettel táppénzes állományba került. 50  A próbaidő alatti 

azonnali hatályú megszüntetés esetében a munkáltató ugyan nem köteles megindokolni a 

jognyilatkozatát, ennek ellenére a bizonyítási teher egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 

eljárásokra irányadó megosztása folytán mégis neki kell bizonyítania, hogy az egyenlő 

bánásmód követelményét megtartotta, azaz a munkajogviszony megszüntetése nem a 

 
45  Petrovics Zoltán: A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelemről és az egyenlő bánásmód 

követelményéről, in Pál Lajos (szerk.): Az egyenlő bánásmód szabályozásáról, Budapest, HVG-ORAC, 2020, 169. 
46  Alaptörvény XVII. cikk (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez. 
47 Petrovics Z.: A munkajogviszony, 174. 
48 Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól, Budapest, 2012, 

https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/tajekoztatok/2011beszamolo.pdf, 13. (Letöltés: 2021. május 

24.) 
49 Lásd pl.: EBH/379/2014. 
50 Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól, 13.  
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munkavállaló védett tulajdonságával függött össze.51 Ezekben az esetekben, ha a munkáltató 

mentesülni kíván, a jogvita során fel kell fednie a megszüntető jognyilatkozat jogszerű 

mögöttes indokát, ennek hiányában a megszüntetés nagy valószínűséggel jogellenes lesz. 52 

Az egyenlő bánásmód követelménye olyan helyzetekben is érvényesül, amelyekben 

ténylegesen hiányzik a munkáltatói jognyilatkozat, ettől függetlenül mégis önkényes 

munkáltatói eljárásról van szó.53 Az EBH közvetlen hátrányos megkülönböztetést állapított 

meg azon az alapon, hogy a korábban egyszer már meghosszabbított határozott idejű 

munkajogviszonyt a munkáltató azért nem hosszabbította meg újra, mert kiderült, hogy a 

munkavállaló várandós. Ebben az esetben tehát nem megszüntetésről, hanem a határozott idejű 

munkajogviszony automatikus megszűnéséről volt szó, amelynél a meghosszabbítás 

elmaradása, mint munkáltatói intézkedés valósított meg a diszkriminációt.54 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a munkajogviszony helyreállításának 

esetei között is helyet kap az Mt.-ben55, ezáltal a jogalkotó a munkajogviszony jogellenes 

megszüntetésének legsúlyosabb esetei közé emeli az e követelményébe ütköző 

megszüntetéséket. A gyakorlati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a jogellenes 

megszüntetés jogkövetkezményei iránti perekben csupán kivételes igény a munkajogviszony 

helyreállítása. Ennek lehetősége inkább elvi jelentőséggel bír, mintsem gyakorlatival, a 

munkavállaló ugyanis aligha kívánkozik vissza a korábbi munkáltatójához, ha a felek közötti 

bizalom helyrehozhatatlanul megromlott.56 

A munkajogviszony önkényes megszüntetésével szembeni védelem biztosítása a munkajog 

egyik lényeges jellemzője. Az emberi méltóság tiszteletben tartása megköveteli, hogy a 

munkajogviszony egyik alanya se gyakoroljon „korlátlan” hatalmat a másik felett, ezért a 

munkáltató általi munkajogviszony-megszüntetés csak a munkavállaló emberi méltóságának 

sérelme nélkül, az egyenlő bánásmód követelményével összhangban gyakorolható.57 

 

  

 
51 Ebktv. 19. § 
52 Petrovics Z.: A munkajogviszony, 175. 
53 Uo. 176.  
54 EBH/189/2014. 
55 Mt. 83. § (1) bekezdés a) pont  
56 Petrovics Z.: A munkajogviszony, 177. 
57 Uo. 178. 
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AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ MT.-BEN  

 

Diszkriminációs helyzetkép  

Az EBH 2019. évi felmérése58 szerint a megkérdezetteket legnagyobb arányban a munkahelyen 

érte diszkrimináció. 59  E kutatás alapján tehát a diszkrimináció leggyakoribb előfordulási 

területe hazánkban 2019-ben a foglalkoztatás volt. Ahogy az említésre került, áttekintve a 

munkaviszony teljes szakaszán, a hátrányos megkülönböztetés már a toborzás, illetve 

kiválasztás során is megjelenhet, majd a bérek és egyéb munkafeltételek kialakításán át egészen 

a munkaviszony megszüntetéséig felmerülhet.60 E tekintetben a statisztika érdekes fordulatra 

mutat rá a közel 10 éves (2010 és 2019 közötti) tendenciában: míg a munkahelyi felvétel során 

csökkenést mutat a diszkrimináció aránya, addig a fizetések tekintetében mérsékelt növekedés 

tapasztalható.61 

 

A munkabérre vonatkozó rendelkezések  

Az Mt. alapelvi szinten, az általános magatartási követelmények keretében írja elő az egyenlő 

bánásmód követelményét, kiemelve a munka díjazását. Az Mt. 12. § (1) bekezdése szerint a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban meg kell tartani az egyenlő 

bánásmód követelményét. A „munkaviszonyra” való utalásból egyértelműen következik, hogy 

az egyenlő bánásmód követelményének a munkajogviszony valamennyi létszakaszában 

érvényesülnie kell. A jogalkotó külön kiemeli a munka díjazását, mint a munkajogviszony 

szempontjából az egyik legfontosabb potenciális diszkriminációs területet. Az Mt. 

megfogalmazásából tehát kitűnik, hogy az egyenlő bánásmód követelménye körében rendkívül 

fontos területnek tekinti a munka díjazását, gyakorlatilag az egyetlen olyan esetkör, amelyet 

külön nevesít ebben a több lépcsőből álló szabályozási rendszerben. 62  Az Mt.12. § (1) 

bekezdése a hátrányos megkülönböztetés orvoslása tekintetében azt a lényeges szabályt is 

tartalmazza, hogy az nem eredményezheti más munkavállaló jogainak megsértését vagy 

csorbítását. Ez többek között azt is jelenti, hogy nem okozhat más munkavállaló tekintetében 

 
58 Neményi Mária – Ságvári Bence – Tardos Katalin: A diszkrimináció személyes és társadalmi észlelése és az 

egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság. Kutatási eredmények 2019, Budapest, Egyenlő Bánásmód 

Hatóság 2019, 

https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/kiadvany/EBH_2019_FINAL_HUN_EN_20191208%20Fin

al_sm_isbn_online.pdf (Letöltés: 2021. május 24.)  
59 Uo. 4. 
60 Nyerges Éva: Az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkabér megállapítása során, in Pál Lajos (szerk.): Az 

egyenlő bánásmód szabályozásáról, Budapest, HVG-ORAC, 2020, 150–151. 
61 Neményi–Ságvári–Tardos: A diszkrimináció, 19.  
62 Nyerges É.: Az egyenlő bánásmód, 156.  



 

176 

 

diszkriminációt, de azt a követelményt is magában foglalja, hogy az egyenlő bánásmód 

megvalósítása (helyreállítása) nem történhet más munkavállaló számára hátrány okozásával 

(például juttatásának csökkentésével).63 

Az Mt. nem mondja ki kifejezetten az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét, ugyanakkor 

ezen elv valamennyi lényeges elemét szabályozza.64 Ennek megfelelően definiálja e körben a 

munkabér fogalmát, valamint iránymutatást ad az egyenlő értékű munka meghatározása 

tekintetében. A példálózó felsorolás a munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci 

viszonyokat veszi sorra. 65 

 

A munkabér fogalma az egyenlő bánásmód követelménye tekintetében 

Az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért fizetendő egyenlő bér elvének központi eleme maga 

a díjazás.66 Bár az Mt. általános definíciót nem ad a munkabérre vonatkozóan, az egyenlő 

bánásmód követelménye szempontjából azonban találunk meghatározást (amely csupán e 

jogintézmény tekintetében alkalmazható), miszerint az egyenlő bánásmód követelménye 

alkalmazásában munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy 

közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. 67  A hátrányos megkülönböztetés 

tekintetében tehát a díjazást a lehető legszélesebb értelemben kell figyelembe venni. A 

munkabér ugyanis több elemből áll, mivel az alapbéren felül számos különböző juttatást 

(jutalékot, prémiumot, jutalmat) tartalmazhat, sőt ebből a szempontból még a béren felüli 

juttatások is beleszámítanak.68 

Bár a munkajog magánjogi eredetéből következően a munkabér megállapítása elvben a felek 

szabad megállapodásán alapul, a bér meghatározása során azonban erősen megmutatkozik a 

felek között meglévő alá-fölérendeltség. A munkabér, illetve ennek megfizetésének 

kötelezettsége a munkajogban főkötelezettség, a munkaviszony lényeges tartalmi eleme.69 Az 

alapbér pedig a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme,70 vagyis elvben a felek egybehangzó 

 
63 Kártyás Gábor – Petrovics Zoltán – Takács Gábor: Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvényhez (jogtáras), Budapest, Wolters Kluwer Hungary Kft., 2019, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1200000.MTX/ts/20190426/ (Letöltés: 2021. május 24.)  
64 Nyerges É.: Az egyenlő bánásmód, 155.  
65 Mt 12. § (3) bekezdés 
66 Nyerges É.: Az egyenlő bánásmód, 156–157. 
67 Mt. 12. § (2) bekezdés 
68 Nyerges É.: Az egyenlő bánásmód, 157.  
69 Pál Lajos: A munka értéke, avagy a szőlőmunkás egy dénárja, Munkajog, 2019/1, 13. 
70 Mt. 45. § (1) bekezdés.  
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akaratát tükrözi. Ennek alsó korlátjait jelenti azonban a kötelező legkisebb munkabér, illetve a 

bérpótékokra vonatkozó kógens rendelkezések, így a felek szerződési akarat az alapbér összege 

tekintetében (is) behatárolt.71 

Az Mt. rendelkezései alapján tehát a munkaszerződés elmaradhatatlan tartalmi eleme a 

munkáltató és a munkavállaló bérre vonatkozó megállapodása, azonban az Mt. csupán az 

alapbért nevesíti kifejezetten úgy, mint kötelező szerződéses rendelkezést. Így a szerződésben 

a feleknek az alapbéren felüli egyéb juttatásokról nem kell közös akarattal rendelkezniük.72 

Ezen egyéb juttatások sokszor, főként a nagyvállalatok esetében nem béralku eredményei, 

mivel azokat a munkáltató vagy egyoldalúan állapítja meg (például belső cafeteria-szabályzat 

formájában), vagy ha szerepelnek is a munkaszerződésben ezen egyéb juttatások, e szerződési 

feltételeket a munkáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a munkavállaló 

közreműködése nélkül előre határozta meg, és a felek ezeket egyedileg nem tárgyalták meg, 

így azok általános szerződési feltételnek (a továbbiakban: ÁSZF) minősülnek. 73  E 

rendelkezések vonatkozásában a munkavállaló szerződéskötési szabadsága mindösszesen 

annyiban jelenik meg, hogy teljesen elutasíthatja a munkáltató által meghatározott szerződéses 

rendelkezéseket, és nem írja alá a munkaszerződést. Akár az is előfordulhat, hogy a teljes 

munkaszerződés ÁSZF-ként minősül. A munka világában ugyanis gyakori az a jelenség, hogy 

még az alapbér érdemi megtárgyalására sincs lehetősége a munkavállalónak. A mai 

foglalkoztatási szokásokra (különösen multinacionális vállalkozások esetén) jellemző, hogy 

csak előre meghatározott bérstruktúrában van lehetőség szerződéskötésre, vagyis, ha a 

munkavállalónak nem elég, amit a munkáltató kínál, akkor a felek nem kötnek szerződést, 

alkura sokszor nincs mód.74 

A munkaviszony létesítése előtt elképzelhető némi „alkudozás” a munkavállaló és a 

munkáltató között, ám ez sok esetben elmarad, főként az alacsonyabb kvalitásokat igénylő 

munkakörökben. A realitás sokkal inkább a munkáltatói érdekek, a gazdasági teljesítőképesség 

és munkaerőpiaci bérszint alapján meghatározott fizetési besorolás. A munkáltató tehát előre, 

egyoldalúan meghatározza a különböző munkakörökhöz tartozó bérkategóriákat, így a 

munkavállalónak nincs, vagy alig van lehetősége alkudozásra. A nagyobb vállalati méret és 

magas foglalkoztatotti létszám esetén ez még hangsúlyosabb, a bérrendszer meghatározása 

 
71 Pál: A munka értéke, 13. 
72 Nyerges É.: Az egyenlő bánásmód, 159. 
73 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdés. 
74 Kovács Szabolcs –Takács Gábor: A Ptk. és a munkajog kapcsolata – általános szerződési feltételek, Wolters 

Kluwer Hungary Kft., Cégvilág rovat, 2014, https://jogaszvilag.hu/cegvilag/a-ptk-es-a-munkajog-kapcsolata-

altalanos-szerzodesi-feltetelek/ (Letöltés: 2021. május 24.) 
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kifejezetten munkáltatói „hatáskör”. A túl széles bérsávok (a jelentős különbségeket lehetővé 

tévő egyes bérkategóriák) azonban teret adnak a szubjektivitásnak, így nagyobb eséllyel 

fordulhat elő diszkriminatív bérezés egyoldalú megállapítása.75 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét az egyenlő 

bánásmód követelményrendszerén belül lehet értelmezni. Ez alapján tehát védett tulajdonság, 

illetve hátrány megjelölése, valószínűsítése nélkül az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének 

sérelme nem állapítható meg.76  

 

ÖSSZEGZÉS 

A munkajoggal foglalkozók örök kérdése: kell-e, és ha igen milyen szintű védelmet kell 

biztosítani a munkavállalónak. Amennyiben a „tiszta” magánjog felől közelítünk, úgy tűnhet, 

hogy a munkajogviszonyban nincs helye annak, hogy harmadik fél, beleértve az államot is 

„beleszóljon” olyan alapvető kérdésekbe, hogy a munkáltató kit és milyen feltételekkel 

alkalmazzon, vagy hogy milyen indokok alapján lehessen a munkajogviszonyt megszüntetni. 

Ha azonban a munkajog felől szemléljük a kérdést, ez a lehetőség természetesnek tűnik.77 Jól 

összegzi a munkajog egyik alaptételét Otto Kahn-Freund, aki szerint a munkajog lényege 

mindig is az volt, és mindig is az lesz, hogy kiegyenlítse a felek alkupozíciójának 

egyenlőtlenségét.78 A munkajog lényege tehát maga a kiegyenlítés. Nem pusztán a „gyengébb 

fél” védelméről szól; célja a korlátlan szerződési szabadság jogszabályi keretek közé szorítása 

annak érdekében, hogy az valóban érvényesülni tudjon olyan helyzetekben, amikor a felek 

között fennálló hatalmi egyenlőtlenség ezt egyébként nem tenné lehetővé. 79  Éppen ezért 

szükségesek a munkavállalót védő kógens szabályok léte, mint például az egyenlő bánásmód 

követelménye.  

 

  

 
75 Nyerges É.: Az egyenlő bánásmód, 159–160.  
76 4/2017. (XI. 28.) KMK vélemény. 
77 Petrovics Z.: A munkajogviszony, 165–166. 
78 Otto Kahn-Freund – Paul Davies – Mark Freedland: Kahn-Freund's Labour and the Law, London, Stevens and 

Sons, 1983, 

https://socialsciences.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/schoolofhumanitiesandsocialsciences/law/pdfs/Labo

ur_and_the_Law.pdf, 2. (Letöltés: 2021. május 24.)  
79 Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a 

kötbérre, Munkajog, 2019/4, 15.  
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SŐRE ZOLTÁN 

JOGSZERŰ AZ, AMIT SZABAD…DE TISZTESSÉGES IS? A 

NEMPERES ELJÁRÁSOKBAN HOZOTT EGYES ESETI 

DÖNTÉSEK MARGÓJÁRA 

 

BEVEZETÉS 

Részt vettem egy konferencián, ahol elhangzott egy gondolat, amelynek a lényege: az emberek 

nem tisztelik az ügyvédeket és ma már egyre kevésbé tisztelik a bíróságokat is. A tisztességes 

eljárás, nélkülözhetetlen eleme bármilyen hatósági eljárásnak, ugyanakkor nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül azt sem, hogy lényegi különbség lehet a tisztességes eljárás és a döntés 

tisztességessége, vagy akár a jogi norma tisztességes volta között. Számos jogszabályi 

rendelkezés érinti a tisztességesség kérdését - a magyar polgárjog többek között ismeri a jó 

erkölcsbe ütköző szerződés, a feltűnő értékaránytalanság és a tisztességtelen szerződési 

feltételek intézményeit - és a jogirodalom is széles körben foglalkozik a tisztességes eljárás 

kérdésével. Ennek ellenére - hasonlóan az igazság fogalmához1 - a tisztességesség fogalmát 

mégsem tudjuk pontosan meghatározni, de úgy vélem, a törekvés önmagában is előrevetíthet 

valami jót. Lehet-e ilyen körülmények ellenére vizsgálat tárgya egy jogszerű, így vélhetően 

tisztességes eljárás gyümölcse, azaz maga a döntés? A jog területén egyáltalán megvalósulhat-

e az a fordulat, melyet a köznyelv oly gyakran megállapít: „a műtét sikerült, de sajnos a beteg 

meghalt”. Különös éle van mindennek akkor, ha a büntetőjog területére is gondolunk, de a 

tisztesség, vagy a tisztességes eljárás a polgári jog területén sem lehet kisebb jelentőségű. 

Sulyok Tamás megfogalmazása szerint az eljárás tisztességes minősége nem szabályok, elvek 

formális és egymástól elszigetelt alkalmazásán múlik, ugyanis valamennyi részletszabály 

formális betartása ellenére azok nem eredményezik automatikusan a tisztességes eljárást.2 Az 

Alkotmánybíróság a tisztességes eljárással kapcsolatban kifejtette, hogy: „[…] olyan minőség, 

amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. 

Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára 

lehet az eljárás ’méltánytalan’ vagy ’igazságtalan’, avagy ’nem tisztességes’ […]”3 

Tárgyi tanulmány keretében, ahogy arra a feltett kérdéssel is már utaltam, nem a tisztességes 

eljáráshoz való jog jogtudományi összefoglalására vagy kifejtésére kívánok kísérletet tenni, 

 
1 Platon: Állam, Szeged, Lazi Bt., 2001.  
2  Békés Ádám: A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a Strasbourgi Bíróság esetjoga alapján 

https://jog.tk.hu/uploads/files/2017-04-BekesA.pdf, (Letöltés: 2021.május 01.) 
3 6/1998. (III.11.) AB határozat. 
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figyelemmel Osztovics Professzor Úr egy műhelyvitán elhangzott gondolataira is, melynek 

lényege, hogy ma már egyre több dolgot kívánnak a tisztességes eljárás elve alá szuszakolni. 

A tanulmány nem is a tisztesség, mint fogalom meghatározását tűzte ki céljául, hanem a 

vélelmezett tisztességes eljárás eredményeit – lényegében némely esetben saját hibáimon 

keresztül – eseti döntésekben kívánom szemléltetni azzal a nyílt céllal, hogy minősítse 

mindenki maga a döntéseket, annak fényében, hogy nagy valószínűséggel valamennyi érintett 

a legjobb tudása szerint igyekszik munkáját végezni. E minősítés pedig generálhasson olyan 

érdemi vitákat, melyek előbbre vihetik a tisztesség érvényesülését bármely eljárásban. Tegyük 

mindezt természetesen úgy, hogy maximálisan szem előtt tartjuk azt, hogy a bíróság határozata 

mindenkire kötelező és a bíróság előtt mindenki egyenlő.4 

 

„Miért legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis! 

Miért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”5 

 

KOLLEGIALITÁS FENNTARTÁSOKKAL 

Kutatásom alapvető tézise, hogy az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége során a bíróságnak 

nincs közvetlen felügyeleti szerepe, mégis felvetődik a kérdés, hogy a bíróság hatással van-e 

valamilyen módon a végrehajtási cselekmények gyakorlatára. Ugyan általános érvényű és vitán 

felül álló kijelentésnek tekinthetjük, hogy a bírósági végrehajtás felett közvetlen felügyeletet a 

bíróság nem gyakorol, azonban némely jogalkotói tevékenységben testet öltött 

törvénymódosítás és annak a bíróság által történő egyedi és független értelmezése, már 

árnyalhatja e képet.6 

A bírósági végrehajtás sohasem örvendett társadalmi megbecsülésnek, így nyíltan 

kijelenthető az, hogy az emberek többségében már a végrehajtás szó hallatán valamiféle 

kellemetlen érzés, előítélet formálódik, függetlenül attól, hogy a bírósági végrehajtás is jogi 

hivatásrenddé vált.  

Kérdésként merül fel, amennyiben a felügyeletet gyakorló szerv kollegiális és 

munkakapcsolatban van a felügyelt tevékenységet folytatóval, az előítélet befolyásolja-e a 

kapcsolat jellege, el tud-e vonatkoztatni bármely fél az eltérő jogértelmezésből eredő esetleges 

nézeteltérésektől. Különösen hangsúlyos e tekintetben a bírói függetlenséggel szoros 

 
4 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 6.§ és 7. §-a. 
5 József Attila: Két hexameter, 1936, 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/kethex.htm (Letöltés: 2021. május 2.) 
6 1994. évi LIII. törvény 217/A. § (4). 



 

184 

 

kapcsolatban álló jogértelmezés szabadsága, továbbá a joghézag, az elfogultság és kizárás 

intézménye és végső soron az egységes joggyakorlat gyakorlatilag teljes hiánya.  

Mivel a jogalkotó a legnagyobb igyekezete ellenére sem képes mindent teljeskörűen 

szabályozni, így álláspontom szerint a jog csakis az a minimum, melyet minden embernek – 

akárcsak a joghátrányok elkerülése érdekében is – be kell(ene) tartania, ugyanakkor a jog felett 

álló, a jogtól elkülönült etikai- és erkölcsi szabályok alapján működő ideális társadalomban a 

jog valójában csak a végső-, vagy hiányzó eszköz lehetne. 

A bíróságok eljárása, egy-egy jelentősebb, a társadalmi érdeklődés középpontjában álló ügy 

kapcsán, vagy épp a bíróságokat körülvevő homályosan kirajzolódó konfliktusok 

eredményeként - a bírósági szervezet függetlenségére tekintettel is - különleges figyelmet 

igényel. A bírósággal szemben fokozott a társadalmi elvárás, emiatt sem megengedhető az, 

hogy az elsőfokú bíróság, vagy az alacsonyabb szintű bíróság érdekében a fellebbviteli bíróság 

ne legyen pártatlan, és a pártatlanságnak akár csak a látszata is sérüljön. Az említett elvárás 

egyrészt fakad bíróságra jellemző jogszabályok magas szintű ismeretéből, a jogi normákon 

felül a meglévő társadalmi problémákra adott érzékenységből és a feltétel nélküli 

erkölcsösségből, akkor is, amikor az igazság az egyén szubjektuma révén nehezen megítélhető. 

Platón Állam című dialógusából világossá válik, hogy az igazság és az igazságosság 

meghatározása nehezebb feladat, mint ahogy azt a hétköznapi ember valaha is gondolta volna. 

Különös és egyúttal figyelemre méltó észrevétel található az igazsággal kapcsolatban Birher 

Normativitás című munkájában: 

 

„az igazságosság is csak addig érdekes, amíg az én igazságomról van szó”7 

 

A bírói gyakorlat során megszerzett kompetenciák birtokban a bírónak képesnek kell, vagy 

kellene lennie arra, hogy a felek eltérő érdekei közül a tárgyi jog által védett érdekeket és 

értékeket érvényre juttassák. Különösen érzékeny a bírósági jogalkalmazásnak az a területe, 

amikor egy bíró ítél meg egy másik bírót, vagy épp bírósági végrehajtót, ugyanis ki kellene 

zárnia ez esetben a kollegialitást és a szigorúbb elvárhatóság követelményéből fakadóan, 

objektív szemléletet és minőségi igazságszolgáltatást – Platón nyomán helyesebben minőségi 

jogszolgáltatást – kell(ene) nyújtania. 

A jogirodalom számos esetben felöleli azt a témát, hogy a bíróságok nem csak pártatlanok, 

de pártatlannak is kell látszaniuk. A pártatlan bírósághoz való jog, a pártatlan bírói eljárás 

 
7  Briher Nándor: Normativitás, 2009, https://adoc.tips/normativitas-dr-birher-nandor.html, 6. (Letöltés: 2020. 

augusztus 12.) 
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nemcsak a bírói függetlenség szempontjából nyert értelmezést a jogirodalomban és markánsan 

az Alkotmánybíróság gyakorlatában, hanem a pártatlan bírósághoz való jog lényege, illetve a 

pártatlan eljárás tartalmi ismérve is számos alkotmánybírósági határozatban megjelent már.  

Az Alkotmánybíróság 14/2002. (III. 20.) AB határozatban a kérdés lényegét az alábbiak szerint 

összegezte: 

 

A pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá vont személy iránti 

előítélet-mentesség és elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez 

egyrészt magával a bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, 

másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény. El kell kerülni 

minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pártatlansága tekintetében.8 

 

Megjegyzem, különösen nehezen ismerhetőek meg és vizsgálhatóak a végrehajtási eljárás 

során megszületett bírósági döntések, mivel egyedülálló módon a bíróságnak azokat anonim 

módon sem kell közzé tenni, a végrehajtót pedig a titoktartás köti. Alaposabban megvizsgálva 

az irányadó jogszabályt, megállapítható, hogy a jogalkotó a végrehajtási eljárásban hozott 

bírósági határozatok közzétételében a bíróság részére szabad kezet adott, mivel a közzétételt 

kifejezetten nem tiltja, csupán a „nem kell közzétenni” rendelkezést tartalmazza.9 

Figyelemmel az eltérő joggyakorlatra – mely alatt tehát nem csak a bíróság határozatait értem 

– vélhetően a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, a jogásztársadalom is nyitott lehet egy olyan 

adatbázis létrehozására, amely kiindulópontja lehetne a joggyakorlat egységes- és 

kiszámíthatóvá válásának. A Kari tagság munkája pedig ennek eredményeként magasabb 

színvonalúvá és közbizalomra érdemessé, így fenntarthatóvá válhatna. 

 

A JÉGHEGY CSÚCSA 

Az óceán mellett a jéghegy eltörpül, ugyanakkor egyetlen hajókapitány sincs, aki a jéghegy 

csúcsának látványa nem kellő komolysággal késztetné cselekvésre, hiszen a matróz, de még az 

egyszerű utazó is tudja, itt valami komolyabb dologról van szó. A bírósági szervezetben a 

jéghegy csúcsának szerepét az Alkotmánybíróság és az alkotmánybírósági határozatok 

jelenthetik. Amellett, hogy a jéghegy csúcsára mindenki feltekint és irányt is meghatározhat, 

 
81009/B/2000 ügyszám, 14/2002. (III. 20.) AB határozat, 2002,  

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/7E10C641B0608E75C1257ADA00529F3F?OpenDocument (Letöltés: 

2021.május 7.) 
9 a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 163. § (2) a). 
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megállapítható az is, hogy talán az a jéghegy legkisebb része, hiszen a jéghegy tömege a víz 

alatt található. Az alkotmánybírósági döntések a jogesetek számos, ám mégis kis részét 

tartalmazzák, az egyéb bírósági döntésekkel szemben, ennek ellenére kimondhatjuk, hogy a 

döntések jelentősége a joggyakorlat számára determinált. 

 

A 3011/2020. (II.4.) AB végzés 

Az indítványozó a végrehajtói iroda. Az ügy lényege, hogy a végrehajtási eljárás során 2011. 

április 29-én az adós tulajdonát képző ingatlanának a becsértékét a végrehajtó lakottan 

3.850.000 Ft-ban, míg beköltözhetően 5.500.000 Ft-ban állapította meg. Jogorvoslat, vagy 

szakértő igénybevétele a becsérték közlést követően nem történt. 2011.09.11-én ingatlan-

árverési hirdetmény készült, majd a hirdetmény lejártával az árverés sikertelensége került 

megállapításra. Ezt követően ismételt ingatlan-árverési hirdetmény került közzétételre, 

értelemszerűen a korábban megállapított becsérték alapján. A kitűzött újabb árverés is 

sikertelenül zárult, mivel végrehajtást kérő az adóssal megállapodott. 

Előzőekre figyelemmel megjegyzem, végrehajtást kérőnek olyan többletjogosítványai 

vannak, amelyekkel gyakorlatilag az eljárás egyéb szereplőinek joga vagy jogosultsága 10 

kompenzáció nélkül is korlátozható. 

Vélhetően a megállapodás maradéktalan teljesülésbe nem fordulhatott, mert a végrehajtási 

eljárás folytatódott, végrehajtást kérő 2016.október 19-én kérte az újabb árverés kitűzését is, 

azonban erre sor nem került. Végrehajtást kérő 2018. március 13-án kérte az adós tulajdonát 

képző ingatlan becsértékének ismételt megállapítását. A végrehajtó közlése alapján a 

becsértéket már 2011. április 29-én közölték, így bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: Vht.) alapján újabb becsérték megállapításának nincs helye11. Ennek 

egyszerű magyarázata az a jogszabályi kikötés, hogy a Vht.-t módosító – helyesen . 2012. évi 

CCXI. törvény § (4) d) pontja a végzésben megjelölt 16. § d) pont helyett - törvény és az 

 
10 Végrehajtást Kérő a végrehajtási eljárásban az „ügy ura”. Egyedülálló módon rendelkezési jogosultsága olyan 

mérvű, hogy a hatályos jogi szabályozás alapján kizárólag az Ő kérelmére készíthető el árverési hirdetmény, vagy 

folyamatban lévő árverés úgy szakítható meg nyilatkozata alapján, hogy az esetleges állam – költségmentesség – 

végrehajtó érdekkörének sérülése még csak fel sem merül. 
11 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (8) bekezdése: „Ha a becsérték megállapítása 

(kifogás esetén bíróság általi jogerős megállapítása) óta két év eltelt, és az ingatlan még nem került értékesítésre, 

a végrehajtó bármelyik fél kérelmére az árverés kitűzése előtt a becsértéket az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

alkalmazásával ismételten megállapítja.” valamint a Vht. 305. § (3) bekezdése szerint „A lefoglalt ingatlan 

becsértékének megállapítására vonatkozó, a módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseket azokban az 

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a módosító törvény hatálybalépését követően történik meg a becsérték 

közléséről történő tájékoztatás. Ha az ingatlan árverésére vagy az ingatlan árverési hirdetmény közzétételére már 

a módosító törvény hatálybalépése előtt sor került, a következő árverés kitűzésére, az annak alapján lefolytatott 

árverésre és a soron következő végrehajtási cselekményekre kell e törvénynek a módosító törvénnyel megállapított 

rendelkezéseit alkalmazni.” 
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ingatlan becsértékének ismételt megállapítását lehetővé tévő törvényi rendelkezéseket azokban 

az ügyekben kell alkalmazni, melyekben a módosító törvény hatálybalépését követően történt 

meg a becsérték közlésről szóló tájékoztatás. Azaz újabb kérelemre legfeljebb csak újabb 

árverés tűzhető ki, de az ingatlan becsértékének újbóli megállapításának helye nem lehet. A 

végzésben nincs utalás arra, hogy a tájékoztatással szemben, vagy a vélelmezett mulasztással 

szemben nyújtott-e be végrehajtást kérő kifogást, csupán annyit tudhatunk meg, hogy a 

Hódmezővásárhelyi Bíróság 0603-3.Vh.443/2016/10. számú végzésével kötelezte az eljáró 

végrehajtót az újabb ingatlan becsérték közlésre és annak alapján történő árverés lefolytatására. 

A Vht. 305. § (3) bekezdés 2. mondatát a bíróság akként értelmezte, hogy végrehajtást kérő 

jogosult az újabb becsérték megállapítását kérni. 

A végzéssel szemben a végrehajtó terjesztett elő fellebbezést. E körben hivatkozott a Szegedi 

Törvényszék 2.Pkf.21.684/2018.2. számú határozatára, melyet ellentétesnek vélt a kialakult 

joggyakorlattal is. A Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.161/2019/2. számú végzése a fellebbezést 

elutasította az elsőfokú bíróság helyes tényállása és abból levont helyes jogértelmezésre is 

figyelemmel. A törvényszék kifejtette, hogy a módosító törvény miniszteri indokolása szerint 

a sikeres árverés egyik előfeltétele az ingatlan becsértékének reális megállapítása, amelyre 

akkor van a legnagyobb esély, ha a becsérték megállapítás és az értékesítés között nem telik el 

észszerűtlenül hosszú idő. Az iratokból megállapítható, hogy több, sikertelen árverés zajlott. A 

Miniszteri indokolás mellett az Alaptörvény 28. cikkében foglaltaknak is ez a jogértelmezés 

felel meg, továbbá rámutatott, hogy ettől eltérő jogszabály-értelmezésen alapuló, a bíróságok 

számára kötelezendően alkalmazandó jogegységi határozatot [Alaptörvény 25. cikk (2) 

bekezdés] vagy a jogegység alkalmazása érdekében közzétett elvi bírósági határozatot [a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szőlő 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 

31. § (2) bekezdés] vagy elvi bírósági döntést a fellebbező fél nem jelölt meg.12  

Ezen túlmenően a Szegedi Törvényszék azt is megállapította, hogy az elsőfokú bíróság 

elmulasztotta a végrehajtóval szemben a végrehajtó érdekkörében felmerült és lényeges 

jogszabálysértésből adódó szankció alkalmazását. Végül az elsőfokú bíróság döntését a 

szankcióval kiegészítve hagyta helyben. 

Ezt követően került sor alkotmányjogi panasz benyújtására, panaszban megjelölve többek 

között, hogy a szabad jogértelmezésből eredő egységes joggyakorlat hiányát, az eltérő 

értelmezésből eredő szankciót. 

 
12 Megjegyzendő, hogy eltérő álláspont és rendkívül érdekes vita bontakozott ki még e kérdésben is, utalva Varga 

Zs. András: Tíz gondolat a jogegységről és a precedenshatásról című írásában. 
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Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az indítványozó érvei tartalmilag törvényességi 

kérdéseket érintenek, továbbá rámutat arra, hogy ha az egységes joggyakorlat kialakítása azt 

indokolná, arra irányuló indítvány esetén – az Alaptörvény 25. cikkének (2) bekezdése alapján 

– a Kúria hatáskörébe tartozik a jogegységi határozat meghozatala. Ennek megítélése azonban 

a Kúria hatáskörébe tartozó kérdés. Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint az Abtv. 27. §-ában 

foglalt hatáskörében eljárva a bírói döntést törvényességi szempontból nem vizsgálható felül. 

„Önmagában az a körülmény, hogy az indítványozó nem ért egyet a bíróságok döntésével és 

annak indokolásával, nem elégséges érv a támadott döntések alaptörvény-ellenességének 

alátámasztására. Ezért az indítvány nem veti fel a bírói döntést érdemben befolyásoló 

alaptörvény-ellenesség kételyét.” {3179/2016. (IX. 26.) AB végzés, Indokolás [15]} Sem a 

jogállamiság elvont elve, sem a tisztességes eljárás alapjoga, sem a diszkrimináció tilalma nem 

teremthet alapot arra, hogy az Alkotmánybíróság a bírósági szervezet feletti »szuperbíróság« 

szerepébe lépjen, és hagyományos jogorvoslati fórumként járjon el.” {3325/2012. (XI. 12.) AB 

végzés, Indokolás [14]} 

Az alkotmánybíróság a panaszt visszautasította. 

 

A 3079/2017. (IV. 28.) AB határozat 

Lényegében alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló bírói kezdeményezés a Vht. 

előzőekben is említett szakaszát 13  értintette. Ráckevei Járásbíróság az előtte 1410-

1.Vh.1865/2010. számú ügyében végrehajtást kérő kifogása révén az eljárását az 

Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. § (1) bekezdése 

alapján felfüggesztette és bírói kezdeményezéssel fordult az Alkotmánybírósághoz. A bíróság 

indítványa szerint Vht. 305. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és 

alkalmazási tilalmának kimondását kezdeményezte olyan végrehajtási ügyekben, amelyekben 

az adós ingatlanának becsértékéről szóló tájékoztatást 2012. szeptember elsejét megelőzően 

került közlésre, mert álláspontja szerint az érintett jogszabályi rész sérti a tulajdon védelmét, az 

egyenlőségi szabályt és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint a jogállamiság elvéből 

fakadó jogbiztonság követelményét. 

Az eljáró végrehajtó 2010 áprilisában foglalta le, majd közölt becsértéket az adós 

tulajdonában lévő ingatlanra. A végrehajtást kérő 2016 szeptemberében végrehajtási kifogást 

terjesztett elő a korábban megállapított ingatlan becsértékével szemben. Álláspontja szerint a 

becsérték közlése óta eltelt több mint hat év, az ingatlan állapotában jelentős értékcsökkenés 

 
13 1994. évi LIII. törvény 305. § (3). 
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történt. Érvelése szerint a sikeres árveréshez nélkülözhetetlen az ingatlan becsértékének 

leszállítása, azaz a becsérték újbóli megállapítása. Mivel vélhetően ezzel az eljáró végrehajtó 

nem értett egyet, a végrehajtási kifogás alapján eljáró végrehajtást foganatosító bíróság a 

következő megállapításra jutott: A Vht. 140. § (8) bekezdése ugyan lehetőséget teremt az 

időmúlásra tekintettel a becsérték újbóli megállapítására, de ez a jogszabályi rendelkezés a Vht. 

305. § (3) bekezdése alapján kizárólag olyan ingatlan becsértékekre alkalmazható, ahol a 

becsérték közlésre 2012 szeptember elsejét követően került sor. A bíróság ezért az eljárása 

felfüggesztése mellett az Alkotmánybírósághoz fordult. Az Alkotmánybíróság kifejtette: 

 

Az egyedi normakontrol eljárást indítványozó bíró az előtte folyamatban lévő 

végrehajtási üggyel összefüggésben a tulajdon védelem alkotmányjogi garanciájának 

sérelmét abban látja, hogy a végrehajtási eljárás során az ingatlan becsértékének 

csökkentésére a Vht. kifogásolt jogszabályi rendelkezése nem nyújt lehetőséget. 

Figyelemmel korábban felhívott gyakorlatára, az értékgarancia elvére és azalkotmányos 

tulajdonvédelemből fakadó garancia értelmére, az Alkotmánybíróság megítélése szerint 

ugyanakkor nem érinti a tulajdonhoz fűződő alapjog védelmi körét, ha a jogszabály egy 

vagyontárgy becsértékének leszállítását, vagyis értékének csökkentését nem teszi 

lehetővé. Az Alkotmánybíróság emellett utal arra is, hogy a Vht. tartalmazza az árverés 

eredménytelensége eseténkövetendő megfelelő eljárási rendet. Mindezekre figyelemmel 

az Alkotmánybíróság a jogszabály alaptörvény-ellenességénekmegállapítására és 

alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói kezdeményezést az Alaptörvény XIII. 

cikk (1) bekezdéséneksérelmét állító részében elutasította. 

 

Az ingatlan becsértékének 2012. szeptember 1-t követő ismételt megállapítása kapcsán az 

első, megjelölt alkotmánybírósági végzés törvényességi kérdés gyanánt érdemben nem 

foglalkozott az alkotmányjogi panasszal, kimondva azt is, hogy az Alkotmánybíróság nem 

egyfajta szuperbíróságként működik. Az indokolás érthető, ugyanakkor meglepő, hogy egy két 

évvel korábban meghozott döntésében már állást foglalt, mely szerint:  

 

»Alkotmánybíróság megítélése szerint ugyanakkor nem érinti a tulajdonhoz fűződő 

alapjog védelmi körét, ha a jogszabály egy vagyontárgy becsértékének leszállítását, 

vagyis értékének csökkentését nem teszi lehetővé.« 
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Feltehetően mind a Szegedi Törvényszék mind az Alkotmánybíróság megfeledkezhettek e 

végzésről és annak indokolás részéről. 

Egyedülálló módon, per nélkül, úgy hiszem kizárólag a végrehajtókat sújtó – kiváltképp, ha 

másodfokú bíróság teszi mindezt – szankció említése sem elhanyagolható. A ne bis in idem 

elvét sem téveszthetjük szem elől, azonban sokkal hangsúlyosabb az, ha a bíróságok számára a 

végrehajtókkal szemben természetessé válik a jogorvoslat hiánya. Utalni kívánok e körben 

többek között a Civilisztikai Kollégiuvezetők állásfoglalásaira, ahol úgy vélem tisztességes 

módon és a tisztességes eljárás követelményei szerint legalább az megállapítása került, hogy: 

 

Ha a kifogást elbíráló elsőfokú bíróság a szankció alkalmazását elmulasztja, ezt a 

másodfokú bíróságnak észlelnie kell. Amennyiben a másodfokú bíróság úgy ítéli meg, 

hogy az elsőfokú bíróság a feltételek fennállta ellenére elmulasztotta erre nézve a 

határozathozatalt, visszaküldi az iratokat az elsőfokú bíróságnak a határozata 

kiegészítésére ezen szükséges intézkedés megtétele érdekében azzal, hogy erre 

vonatkozóan a döntés hivatalból kötelező, s addig az előtte folyó eljárást a Pp. 248. §-a 

alapján felfüggeszti.14 

 

A FELSZÍN ALATT 

Számos törvényszéki végzés és egyéb, jogerős elsőfokú döntés állhatna a jogalkalmazók 

szolgálatában, ennek ellenére a mai napig nem mutatkozott olyan igény, amely megkívánhatta 

volna a végzések nyilvántartását és esetleges kategorizálását. Terhesebb viszont az, hogy 

vélhetően a bíróságoknak sem volt arra különösebb gondja, hogy e végzéseket saját maguk 

okulása, a jogegységesítés és egyéb jogalkalmazók fejlődésének záloga céljából összegyűjtsék 

és közzé tegyék. Ennyire jelentéktelen lenne e jogterület annak ellenére, hogy az elmúlt három 

év átlagában évente 734.546 db ügy15 érkezett. Vagy csupán a bírósági autonómia – néha 

zsákutcába torkolló - kiteljesedésének lehetünk szemtanúi? Mindenesetre rendkívül érdekes 

vizsgálat alapját képezhetné, hogy vajon hány darab érdemi, a végrehajtási cselekményekkel 

kapcsolatos végzés lát napvilágot és azok közül milyen arányban semmisítenek meg, vagy 

hagynak helyben intézkedést a ténylegesen elindult végrehajtási ügyek számához képest.  

 
14 Civilisztikai Kollégiumvezetők 2013. május 8-10-ei Országos Tanácskozásának 10. állásfoglalása, Szankció 

alkalmazása a végrehajtóval szemben a lényegesen jogszabálysértő intézkedés vagy intézkedés almulasztása 

esetén. 
15 Az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett adatokból kigyűjtött saját számítás, megjegyezve azt, hogy 

az érkezett ügyek száma nem azonos az el is indult ügyek számával. https://igazsagugyistatisztika.kormany.hu/az-

onallo-birosagi-vegrehajtok-tevekenysegenek-ugyforgalmi-adatai (Letöltés: 2021. április 25.) 
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Tárgyi rész kapcsán az egyes törvényszéki és járásbírósági végzéseket együtt kell, hogy 

említsünk, hiszen az előbbi végzés eredendője kell legyen az utóbbi végzés. 

 

A Pkf.20.438/2019/3/I. számú végzés (1802-21.Kr.Vh.21/2012/18) 

A bemutatni kívánt végzés és tényállás lényege az alábbiakban foglalható össze: 

Az adós gépjárműve nyilvántartásból nyert adatok alapján lefoglalásra- és a foglalás alkalmával 

a lefoglalt vagyontárgy becsértékének megállapítására is sor került. A gépjármű becsértékének 

meghatározására egy másik végrehajtói iroda által 2008 évben elvégeztt foglalás alkalmával 

megállapított, azzal azonos becsértéken került sor. Adós sérelmezte, hogy gépjárműve a 

megállapított becsértéknek megfelelő összeggel nem bírhat, megküldött egy rendelkezésére 

álló szakértői véleményt, továbbá korábban kérelmet nyújtott be a bíróság felé a gépjármű 

árverésig történő használata érdekében. A bíróság az árverésig történő használatot külön 

végzésében engedélyezte, azonban a gépjármű mentességének kérdése fel sem merült. A 

későbbeik során adós előadta, hogy a gépjárműve a foglalkozásához nélkülözhetetlen, így az 

mentes vagyontárgy. Mivel a végrehajtói iroda álláspontja az volt, hogy függetlenül a gépjármű 

értékétől és a korábbi foglalás időpontjától, nem lehet egy azon vagyontárgy vonatkozásában 

azonos irodában kezelt ügyeknél eltérő összegű becsértéket meghatározni, így szakértő 

kirendelésére nem került sor. Megjegyzem, adós a szakértői díjat sem előlegezte. A végrehajtói 

iroda fellebbezésében állította, hogy nincs lehetősége arra, hogy az adós által benyújtott 

szakértői véleményt elfogadja, vagy a becsértéket módosítsa, továbbá arra sincs hatásköre, 

hogy a bíróság által árverésig történő használatot engedélyező végzést foglalás feloldással 

felülbírálja. A bíróság 1802-21.Kr.Vh.21/2012/14. számú végzésében kötelezte a végrehajtót a 

foglalás módosítására, úgy, hogy a gépjármű értékének meghatározásakor a 

 

»műszaki szakértő szakértői véleményében megjelölt árat, illetőleg a piaci árat vegye 

figyelembe,« 

 

majd határozzon arról, hogy adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű mentes-e a 

foglalás alól. Az 1802-21.Kr.Vh.21/2012/14 számú végzéssel szemben fellebbezés került 

előterjesztésre, ahol utalás történt arra is, hogy a bíróság különböző dátumokkal, de ugyanazon 

végzésszámokon eltérő végzéseket is hozott, továbbá a 2019. május 7-én kelt 14-es számú 

végzésben marasztalt, annak ellenére, hogy a 2019.03.19-én kelt /15-ös számú végzését a /17-

es számú, 2019.03.27-én kelt végzésével javítja. Dátumokból és végzésszámokból eredendően 
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levonható az a következtetés, hogy a marasztaló döntés előbb született, minthogy a bíróság 

egyéb eljárási cselekményeit rendezte volna. 

Ezt követően ugyan abban a tárgyban újabb, a /14-es számmal tartalmában megegyező, 

1802-21.Kr.Vh.21/2012/18 számú végzés született. A végrehajtói iroda által nyilvánvalóan az 

újabb végzéssel szemben is fellebbezés került előterjesztésre, mivel jogorvoslat hiányában akár 

ez utóbbi végzés is jogerőssé válhatott volna. 

A törvényszék Pkf.20.438/2019/3/I. számú végzése az elsőfokú bíróság döntését részben 

megváltoztatta – szakértői ár figyelembevétele és becsérték módosítása tárgyában, - majd 

megállapította, hogy a végrehajtó jogszabálysértést követett el, amikor  

 

»szakértő-becsüs közreműködésével történő becsérték megállapításra vonatkozó eljárást 

nem folytatta le, és ezzel összefüggésben nem bírálta el az ingóság foglalás feloldása alóli 

feloldására vonatkozó adósi kérelmeket…« 

 

Nyilvánvaló, hogy bírósági végrehajtási eljárásban – szemben az adóvégrehajtással - a 

lefoglalt ingóság becsértékének módosításra egyelőre nincs jogszabályi lehetőség. Különösebb 

magyarázat nélkül értelemszerű lehet az is, hogy lehetetlen vagyontárgyakat úgy végrehajtás 

alá vonni, hogy különböző ügyszámokon különböző becsértékekkel bírjanak. Nem vitatott 

továbbá az sem, hogy a szakértő-becsüs igénybevételének lehetőségét a Vht. biztosítja. 

Ugyanakkor a jogszerűség mellett tisztességes az, hogy adós fizesse meg a szakértői díjat, majd 

annak figyelembevétele mellett a végrehajtó a korábbi, vagy a szakértő által megállapított 

becsértéken folytassa a végrehajtási eljárást? Ha a becsérték nem kerül „módosításra” 

feleslegesen áldozott adós a szakértői díjakra. Ha a becsérték módosításra kerül és az ingóság 

kényszerértékesítésének helye van, a korábbi egyéb ügyben megállapított, vagy a tárgyi ügyben 

megállapított becsértéken kell-e árverezni, vagy nemes egyszerűséggel mindez láthatóan csak 

arra volt jó, hogy az eljárás tovább folytatódhasson még évekig, növelve a bíróság ügyszámát. 

Csupán érdekességként kívánom megjegyezni, adós lefoglalt gépjárműve rendelkezett 

oktatójármű okmányokkal, azonban az okmányok léte nem jelentheti azt, hogy azt ténylegesen 

az adós is használja – vagy csak bérbeadója -, mivel a nyilvántartások alapján adós nyugdíjas 

volt. Így megtévesztően és a bíróság számára vélhetően ellenőrizhetetlen módon állíthatta azt, 

hogy családjának az az egyetlen bevétele, a bíróság pedig úgy fogad el állítást, hogy annak 

vizsgálatát, vagy alátámasztását meg sem kísérli, további nyilatkozatot nem kér. A bírósági 

végzéssekkel kapcsolatban megjegyzem, amikor bármely bíróság a végzésének rendelkező 

részébe a saját érkeztető számára hivatkozva határoz, az érintett felek számára – az 
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indokolásban foglaltak ellenére - sohasem lehet az egyértelmű, hogy vajon mely beadvány 

tárgyában is születhetett meg a tényleges döntés.16 

 

A Pkf.20.218/2019/3/I. számú végzés (1802-21.Kr.Vh.35/2017/18) 

Az eseti döntés alapja, hogy adós 2018. október 25-én ingatlanárverési hirdetménnyel 

szemeben végrehajtási kifogást nyújtott be arra való hivatkozással, hogy becsérték közlést nem 

kapott, az árverési hirdetményről csak véletlenül szerzett tudomást, a leszállíthatóság mértéke 

50 % nem lehet, egy végrehajtást kérő követelését összegszerűségében nem ismerte el. Adós 

sérelmezte, hogy további egy végrehajtást kérő szerepel az árverési hirdetményen, így az 

esetleges egyéb jogosultak sikeres árverés esetén nem térülhetnek, amely súlyos károkat 

okozhat.  

Az elsőfokú bíróság a kifogásra figyelemmel a végrehajtási eljárást 2018.november 27-én 

kelt végzésével felfüggesztette, továbbá végzése indokolásában többek között azt is 

megállapította, hogy:  

 

»az eljáró végrehajtó hiányos iratanyag beterjesztése a kifogás elbírálását – figyelemmel 

a kitűzött árverés lezárásának időpontjára – késlelteti.« 

 

Az elsőfokú bíróság hiánypótlás keretében a tulajdoni lapon bejegyzett valamennyi jogosult 

követelésére vonatkozó nyilatkozatot és az ingatlan becsértékéhez kapcsolódó további iratokat 

kérte annak ellenére, hogy az árverési hirdetmény számszerűen tartalmazta azt, hogy – a 

kifogást elbíráló bírósággal nem egyező - melyik bíróság és milyen számú végzésével 

állapította meg az ingatlan becsértékét, illetve amennyiben a bíróság hiánypótlást tart 

szükségesnek, úgy arról 8 napon belül köteles lett volna intézkedni. A bíróság végzése alapján 

2018. december 12-én a „hiánypótlás” teljesült. 

Az elsőfokú bíróság 2019. január 09-én újabb hiánypótlásról rendelkezett, mely 

hiánypótláshoz kért újabb iratokat a bíróság 2019. január 23-án igazolhatóan átvett. A 

hiánypótlásban kért iratok ellenére a kitűzött árverést ár 2019. január 21-én kelt végzése szerint 

megsemmisítette - amely a felfüggesztés révén amúgy is lejárt –. Tehát jelen esetben ismét úgy 

folyt le hiánypótlási eljárás, hogy a válasz megérkezését megelőzően a döntés már elkészült. 

 
16 Pkf.20.457/2019/3/II. „…végzései ellen az adós által 17., 19., 20., és 22. szám alatt előterjesztett fellebbezések 

elbírálása folytán meghozta a következő végzést […]”. 
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Az elsőfokú bíróság álláspontja az volt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett terheknek 

meg kell egyezniük az árverési hirdetményben feltüntetett követelések összegeivel. Kifejtette a 

bíróság azt is, hogy  

 

az árverési hirdetmény célja, hogy a kívülálló, harmadik személyek felé hiteles képet 

adjon az árverés alá vont ingatlanról, az azokhoz kapocslódó tényekről, jogokról és arról, 

hogy az adóssal szemben milyen egyéb végrehajtási eljárások folynak, előre jelezvén a 

befolyt pénzösszeg felosztását is […] külön vizsgálatot érdemel az, hogy a tulajdoni lapon 

feltüntetett egyéb követelések fennállnak-e […]. A hirdetmény a főköveteléseket nem 

hitelesen jelöli meg, ez jogszabálysértő, ez lényeges jogszabálysértés, ennek ellenkezője 

esetén árverési hirdetményre sem lenne szükség. 

 

Álláspontom alapján az árverési hirdetmény a fenti célokkal össze nem egyeztethető, hiszen 

az árverésen részt venni kívánó licitálók szemszögéből a követelések összegének és jogcímének 

alakulása irreleváns.  

A törvényszék osztotta a járásbíróság álláspontját – az árverési hirdetmény hiánya a felek 

neve, főkövetelések jogcíme és összege vonatkozásában is - annak ellenére, hogy a 

fellebbezésben utalás történt arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a devizakövetelések 

devizanemei elírásra kerültek, illetve hivatalos tudomása van a bíróságnak az egyesítések és 

befejezések tényéről. A törvényszék kifejtette, hogy adós jogát sérti, ha a 

 

»befolyt vételárból az esetlegesen feltüntetésre nem került végrehajtást kérő követelése 

nem térül meg« 

 

Valamint  

 

a törvényszék utalt arra, hogy az új árverési hirdetmény kibocsátásakor a végrehajtónak 

minden végrehajtást kérőt, a főkövetelést, és annak összegét fel kell tüntetni. Ha az 

árverés alá vont ingatlan tulajdoni lapján olyan végrehajtási jog is feltüntetésre került, 

amelynek alapjául szolgáló követelés már kiegyenlítésre került, úgy abban az esetben a 

végrehajtónak a végrehajtási jog törlése iránt intézkednie kell. 
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Tárgyi ügyben született Pkf.20.084/2020/3/I számú végzése (1802-21.Vh.35/2017/67.), 26. és 

27. bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 

 

A megszűnt végrehajtási eljárás vonatkozásában a végrehajtási jogot a tulajdoni lapról 

törölni kell, ez iránt a végrehajtónak kell intézkedni, megszűnt követelésre vonatkozó 

végrehajtási jog a tulajdoni lapon nem szerepelhet. 

Amennyiben a végrehajtási eljárás során a végrehajtást kérő meghatározott dologra kéri 

a végrehajtást, nem jelenti azt, hogy a végrehajtó az ingatlant nem foglalhatja le, csak 

árverést nem tűzhet ki rá […] 

 

Megjegyzem bizonyos terhek törlése azért nem valósult meg, mivel a szolgáltatás díjköteles 

és annak adós általi megfizetése hiányában a végrehajtói intézkedés ellenére az Illetékes 

Földhivatal a törlést elutasította. Abszurd lehet továbbá az a tényállítás, mely szerint, ha a 

végrehajtási okiratban végrehajtást kérő csak letiltásra kéri a végrehajtási eljárás folytatását, 

úgy helye van az ingatlan foglalásnak, legfeljebb árverés nem tűzhető ki rá. A bírósági 

iratmásolatok megkérését követően, az adós azon egyszerű és alátámasztás nélküli állítása 

alapján - mely szerint úgy érzi, hogy a végrehajtási eljárás a személye ellen irányul - a bíróság 

a végrehajtási eljárásból indokolás és jogorvoslati lehetőség nélkül, mint végrehajtót, kizárt. 

 

Különös, hogy amíg egy árverési hirdetményhez lényegében az ingatlan árverésén befolyó 

vételár társít felosztható összeget, és a felosztási terv az, amely számszerűsíti az egyes 

jogosultaknak követelésük jogcímei és aránya szerint a követelésük térülését, addig egy 

foglalás alkalmával a bíróság már nem találja oly fontosnak a tényleges követelés összegét, 

vagy jogcímét.17 Egy hasonló tárgyú más végzésben pedig a Pkf.20.146/2019/3/I. számú végzés 

kitért arra is, hogy 

»az adós által hivatkozott tisztességes eljáráshoz fűződő jogának megsértése a 

végrehajtási kifogás elbírálása iránti eljárás tárgya nem lehet, ez más eljárás keretébe 

tartozik.« 

 

 
17  A Pkf.20.471/2013/2. számú végzésben lényegében adós sérelmezte, hogy a foglalási jegyzőkönyvben 

feltüntetett összes tartozása, illetve azok elemei számára érthetetlenül kerültek megállapításra. A Bíróság 

végzésének indokolásában megállapította, hogy a foglalási jegyzőkönyvnek a nem kell megfelelnie a díjszabásról 

szóló rendelet egyes előírásainak. „Így annak sincs jelentősége, hogy a végrehajtói program a követelés egyes 

elemeit ás jogcím alatt kezeli, illetve tartja nyilván a végrehajtási eljárás ezen szakaszában”. 
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A végzés alapjául szolgáló 1801-52.Sz.Vh.822/2018/17. számú végzés pedig tartalmazza, 

hogy ha két árverési hirdetményen 

 

az ingatlan árverési hirdetményeken a főkövetelések összegének megjelölése valóban 

eltér egymástól, azonban ez a végrehajtási eljárásra érdemi kihatással nincs. A 

hirdetmény tartalmazza azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy 

lehetséges árverési vevő az ingatlanra érvényes ajánlatot tehessen. A végrehajtó -

feltehetőleg – elírás nem vezethet arra a következményre, hogy mintegy öt éve húzódó 

végrehajtási eljárást megakassza…A hirdetmény végrehajtási kifogásban felhozott hibája 

nem minősül olyan lényeges jogszabálysértésnek, amely a végrehajtói intézkedés 

megsemmisítését vonná maga után. A végrehajtói intézkedések tekintetében elírás esetén 

annak kijavítása kérhető. 

 

Vajon melyik eljárás járhat közelebb a tisztességesség érezhető, de meghatározhatatlan 

fogalmához? 

 

A Pkf.20.087/2019/6/I. számú végzés (1801-2.Sz.Vh.1686/2018/2) 

Az ügy lényege, hogy a végrehajtási lapon megjelölt végrehajtást kérőtől eltérő társaság 

bejelentette a követelése teljes megtérülését. Értelemszerűen, ha az eljáró végrehajtónak 

tudomása van a felek személyének változásáról a végrehajtási iratokat jogutódlás megállapítása 

céljából beterjeszti a végrehajtást foganatosító bíróságra18. Az elsőfokú bíróság kizárólag a 

jogerős, végrehajtási eljárás megszüntetését megállapító végzését küldte meg a végrehajtói 

iroda számára. A jogerős végzéssel szemben - abszurd módon - fellebbezés került 

előterjesztésre, illetve a jogorvoslatról történő tájékoztatás ellenére, ha a jogerőnek 

tulajdonítunk némi jelentőséget - a jogorvoslat valójában nem is volt gyakorolható. 

A másodfokú bíróság végzésében megállapította, hogy végrehajtást kérő személyében 

jogutódlás nem következett be, névváltozás történt. A másodfokú bíróság utalt továbbá arra, 

hogy a díjrendelet szabályai alapján a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezésekor 

díjjegyzéket kell kiállítani. 

  

 
18 1994. évi LIII. törvény 39. § (2). 
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A törvényszék álláspontja szerint a végrehajtónak, mivel a végrehajtást kérő kérelmét ő 

terjesztette be a bíróság részére, a beterjesztéssel egyidejűleg, díjjegyzék kiállítása mellett 

meg kellett volna jelölni a fennmaradó költsége összegét […] Ugyanakkor a díjjegyzék 

beterjesztésének hiányában a Járásbíróság alappal következtetett arra, hogy a 

végrehajtónak költségigénye nincs. 

 

Tartalmában hasonló a Pkf.20.083/2019/4/I. (1801-2.Sz.Vh.1096/2018/3) számú végzés is, 

amely szintén egy jogerősen megszüntetett végrehajtási eljárással szemben benyújtott 

jogorvoslat eredménye. Ugyanakkor ez esetben már jogutódlás megállapítására is sor került. 

Az utóbbi esetben a teljes megtérülésre vonatkozó bejelentés lényegében tehát olyan személytől 

származott, aki a végrehajtási eljárásban jogutódlás hiányában félnek még nem volt tekinthető. 

A bíróság megállapította végzése indokolásában azt is, hogy 

 

»a végrehajtó a fellebbezésében sem pótolta ezt a hiányosságot, fennálló költségigényét 

összegszerűen, díjjegyzék csatolásával továbbra nem jelölte meg.« 

 

Arra azonban a megszüntetést helybenhagyó végzések egyike sem tért ki, hogy díjjegyzék 

kiállítása mellett vajon milyen szabályok alapján szüntethetné meg a bíróság az eljárást, 

egyáltalán díjjegyzékkel befejezett ügyben mi szükség is volna arra? Jogerős döntéssel szemben 

hogyan lehet fellebbezést előterjeszteni, vagy a jogorvoslatról szóló tájékoztatás csupán csak 

formai jellegű volt-e? Amennyiben pedig a bíróság díjjegyzék kiállításának hiányában 

végrehajtói mulasztást vélt felfedezni, erre irányuló kérelem hiányában, a megszüntetés keretei 

között hogyan születhetett másodfokú döntés? 

 

Mert valóban, miként - ha a tökéletesség fokát elérte - a legkülönb teremtmény minden 

élőlény közt az ember, de ha eltér a törvénytől és a jogtól, akkor mindennél alábbvaló. 

Azonban a legveszedelmesebb az az igazságtalanság, amelyiknek fegyvere van: márpedig 

az ember veszedelmes fegyverekkel születik, amelyek arra szolgálnak, hogy ésszel és 

erénnyel éljen, de éppen ezeket lehet az ellentétes célokra is a legjobban felhasználni. S 

így az ember erény híján a legelvetemültebb és legvadabb, s a nemi élvezetben és evésben 

a legaljasabb lény. Viszont az igazságosság az állami életben gyökerezik; mert a jog nem 

más, mint az állami közösség rendje; márpedig a jog szabja meg az igazságot.19 

 
19 Arisztotelész: Politika, https://mek.oszk.hu/04900/04966/04966.htm (Letöltés: 2021.április 29.) 
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A BÍRÓ IS, AHOGY A VÉGREHAJTÓ IS CSAK EMBER 

Elképzelhető egy jogállamban az, hogy legtöbb és vitathatatlan joga a bíróságnak, majd az 

adósnak és végrehajtást kérőnek van? Elvárható, hogy a végrehajtó hibátlanul tegye mindazt, 

amit elvárnak tőle, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mit is kellene tennie? Tényként 

lehet közölni, hogy senki sem hibátlan. Megállja-e a helyét az a kijelentés, hogy a bíróság és a 

bíró, mint professzionális jogalkalmazó a függetlenségéből eredően csak kizárólag kirívó20 

jogszabály sértés esetén vonható felelősségre? Nem magasabb véletlenül a jogi 

hivatásrendekkel szemben az elvárhatóság, és így a legcsekélyebb hiba is alááshatja a 

tiszteletet? Helyénvaló az, ha a másodfokú bíróság akár úgy is szankcionálhat, hogy a végzéssel 

szembeni jogorvoslatot még csak hallomásból sem ismeri, vagy, ha éppen az Alkotmánybíróság 

mindezt törvényességi kérdésnek minősíti? Helyes-e a szankció akkor, ha a másodfokú bíróság 

akár kumulatív - több végrehajtási ügy ügyértékét alapul vevő - szankciót határoz meg, de 

lényegében annak sem az összegét, sem a megfizetés módjait nem közli? (vagy netán nem tudja 

közölni?) 

Nyilvánvaló, ahogy van jó ember úgy rossz is, nyilván van rossz végrehajtó és jó is, e 

gondolat alapján képmutatás lenne azt gondolni, hogy nincs rossz bíró, vagy bírósági határozat 

és elkeserítő lehetne, ha azt feltételeznénk, hogy nincs kiváló bíró vagy kiváló döntés. 

 

…a magyar bírói gyakorlatról lényegében semmiféle kritikai élű, igényes, érvelős 

elemzés nem lát napvilágot […] Legfeljebb néhány felkapott ügy kapcsán olvashatunk 

ítéletekről és indokolásokról, ám ezek is tartózkodnak a kritikától, mert a bírói kar 

függetlenségét valamilyen érthetetlen okból sokan tévedhetetlenségnek értelmezik, a 

bírósági eljárásban kódolva van az eltérő értelmezések és megítélések lehetősége, 

urambocsá! a hiba is. Ezért van a jogorvoslati lehetőség […] Miért kellene erről 

szemlesütve hallgatni, miért ne lehetne erről inkább beszélni, gondolkodni, az összegyűlt 

tapasztalatokból okulni?21 

 

A glosszátorok munkássága nagyban hozzájárult a jogfejlődéshez. Ha a végzések nem 

megismerhetőek és nem fűzhetőek hozzá akár negatív, akár pozitív megjegyzések, hogyan 

várható el a tökéletes, hiba nélküli munka? 

 
20 3193/2013. (X. 22.) AB végzés [5] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét azzal utasította el, hogy a kialakult 

bírói gyakorlat szerint a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti igényt jogszabály eltérő értelmezése nem 

alapozhatja meg, a nyilvánvaló és kirívó jogszabálysértés kivételével. 
21  Máté Dániel, Jogesetek magyarázata: elvi éllel, https://jema.hu/other/jema%20pr-kritika_vdugo_ha.pdf, 1. 

(Letöltés: 2021.május 03.) 
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SŐRÉNÉ BATKA ESZTER 

A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS TÖRVÉNYES LEFOLYÁSÁT 

CÉLZÓ BÜNTETŐJOGI ESZKÖZÖK. A BÍRÓSÁGI 

VÉGREHAJTÁS AKADÁLYOZÁSA, VALAMINT A ZÁRTÖRÉS, 

MINT BÜNTETŐJOGI KATEGÓRIA 

 

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS  

Magyarországon a bírósági végrehajtás olyan önálló, törvényileg szabályozott eljárás, – a 

nemperes eljárások keretében - amelyben állami vagy meghatározott szempontból azzal 

azonosnak minősülő szerv, elsősorban vagyoni kényszer alkalmazása révén juttatja érvényre az 

állam által a konkrét egyedi ügyben fennállónak elismert és kikényszeríthető alanyi jogot, vagy 

előzetesen biztosítja a konkrét egyedi ügyben történő elismerés vagy kikényszeríthetőség előtt 

védelemben részesített alanyi jog későbbi érvényre juttatását.1 

A jogszabályok érvényre juttatását, az önkéntes jogkövetés hiányában, az állam kényszerítő 

ereje biztosítja. A jogi szankciók realizálása, egy sajátos jogintézmény, a végrehajtás útján 

történik.2 A cél tehát az igazságszolgáltatás működése, mely elsősorban a kötelezett vagyona 

ellen irányul. 

A bírósági végrehajtást külön törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

(továbbiakban: Vht.) szabályozza. Azokra az eljárási kérdésekre pedig, melyeket a Vht. nem 

szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni.3 

Bírósági végrehajtás útján kell tehát végrehajtani a bíróságok és a jogvitát eldöntő más 

szervek határozatait, továbbá az egyes okiratokon alapuló követeléseket.4 

A nemperes eljárási jelleg hangsúlyozása amiatt sem elhanyagolható, mivel vannak olyan 

államok, ahol a bírósági végrehajtást a peres eljárás részének tekintik, és annak szabályait a 

Polgári Perrendtartás kódexe tartalmazza5, úgy, mint például Románia vonatkozásában. 

A bírósági végrehajtás a magánjog (civilisztika) területén realizált igazságszolgáltatás.6  

 

 

 
1 Kapa Mátyás: A közjegyző szerepe a bírósági végrehajtásban, Közjegyzők közlönye, XIV. évf., 2010/4, 21.  
2 Balogh Olga – B. Korek Ilona – Császti Ferenc – Juhász Edit, A bírósági végrehajtás, Budapest, HVG-ORAC, 

2009, 15. 
3 Vht. törvény 9. §. 
4 A bírósági végrehajtás, https://birosag.hu/birosagi-vegrehajtas, (Letöltés. 2021. 03. 17.) 
5 Udvary Sándor: A bírósági végrehajtási eljárás; in Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II., Budapest, 

HVG-ORAC, 2013, 218.  
6 Pokol Béla: Jogi alaptan, Budapest, Rejtjel, 2000. 



 

201 

 

A BÜNTETŐJOG SZEREPE, RENDELTETÉSE 

A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy a 

jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a büntetés szerepe és 

rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének fenntartása akkor, amikor már más jogágak 

szankciói nem segítenek. […] Valamely magatartás büntetendővé nyilvánításának 

szükségességét szigorú mércével kell megítélni: a különböző életviszonyok, erkölcsi és jogi 

normák védelmében az emberi jogokat és szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetőjogi 

eszközrendszert csak a feltétlenül szükséges esetben és arányos mértékben indokolt igénybe 

venni, akkor, ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra visszavezethető állami, társadalmi, 

gazdasági célok, értékek megóvása más módon nem lehetséges.7 

 

A büntetőjog szerepe elsődlegesen védelmi jellegű, mely kényszercselekmények 

foganatosításával érhető el. Nagy Ferencet idézve: „(…) a büntetőjog nyújt lehetőséget és 

keretet a szabadságnak, pontosabban a büntetőjog határt szab az egyéni szabadságnak mások 

szabadságának védelmében, és biztosítja az egyéni szabadság (és nem szabadosság) megfelelő 

érvényesíthetőségét.”8 

 

A VÉGREHAJTÓ, MINT HIVATALOS SZEMÉLY AZ ELJÁRÁSBAN 

A Büntető Törvénykönyv (továbbiakban: Btk.) taxative felsorolja a hivatalos személyek körét, 

mely felsorolásba beletartozik az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-

helyettes és a végrehajtói kézbesítésre felhatalmazott önálló bírósági végrehajtó jelölt is.9 

A büntetőjog fokozott védelemben részesíti a jogszerű eljárásukban eljáró hivatalos 

személyeket. Ennek jelentősége abból adódik, hogy a hivatalos személyek tevékenysége, 

működése jellemzően az állam hatalmi funkcióit megvalósító egyes hatósági 

tevékenységekhez, eljárásokhoz kapcsolódik. 10  A hivatalos személyek ellen irányuló 

magatartások azért kiemelkedően társadalomra veszélyesek, mert ezen magatartások az állami 

apparátus zavartalan, szabályos működését sértik vagy veszélyeztetik. Hangsúlyozni kell 

 
7 30/1992. (V. 26.) AB határozat. 
8 Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános részre, Budapest Korona, 2001, 21. 
9 2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről (Btk.) 
10 Klimászné Mikes Eszter: A végrehajtási eljárással kapcsolatban felmerülő bünetőjogi kérdések, Budapest, Jogi 

Fórum, 2014, 

https://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/klimaszne_mikes_eszter__vegrehejtasi_eljarassal_felmerulo_buntet

ojogi_kerdesek%5bjogi_forum%5d.pdf, (Letöltés: 2021. április 18.) 
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azonban, hogy a büntetőjogi védelem a hivatalos személyeket nem személyükre, hanem 

eljárásukra, hivatalos működésükre tekintettel illeti meg.11 

Felvetődhet a kérdés, hogy a büntetőjog miképpen kapcsolódik egy, a nemperes eljárások 

keretében foganatosított, végrehajtási eljáráshoz? Milyen szerepet tölthet be, milyen eszközök 

alkalmazásával tud eleget tenni, mi alapján tud védelmi funkciót betölteni a végrehajtási 

eljárások során? 

A teljesség igénye nélkül sorolom fel azokat az eseteket, melyek során a büntetőjog különös 

szereppel bír a végrehajtás során. Tanulmányomban az 1. pontban felsorolt kategóriákra térek 

ki részletesebben. 

 

1. A bírósági végrehajtás törvényes lefolyását célzó büntetőjogi eszközök 

 

Zártörés 

A bírósági végrehajtás akadályozása 

 

2. A bírósági végrehajtót védő büntetőjogi eszközök 

 

Hivatalos személy elleni erőszak 

Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak 

 

3. A bírósági végrehajtó büntetőjogi felelőssége 

 

Hivatali visszaélés 

Közokirat hamisítás 

Bántalmazás hivatalos eljárásban; kényszervallatás 

 

4. A korrupciós bűncselekmények a végrehajtási eljárásban 

 

Vesztegetés 

Vesztegetés elfogadása 

Hivatali vesztegetés 

Hivatali vesztegetés elfogadása 

 
11 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: A magyar büntetőjog különös 

része, Budapest, Korona, 2000, 340. 
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A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS AKADÁLYOZÁSA 

A végrehajtást foganatosító bíróság 500.000 Ft-ig terjedő rendbírsággal sújtja az adóst vagy a 

végrehajtási eljárásban közreműködésre kötelezett személyt, szervezetet, ha a végrehajtásból 

eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a végrehajtást végző 

hatóság intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít. Fontos kitétel, hogy 

a kiszabott rendbírság összege nem haladhatja meg a végrehajtási ügyértéket. Az adóssal 

szemben nem lehet rendbírságot kiszabni kizárólag abból az okból, hogy a végrehajtható 

okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.12  

Ha a végrehajtó a bírságolás alapjául szolgáló körülményről szerez tudomást, a bírságolás 

kilátásba helyezésével, jegyzőkönyvbe foglalva, haladéktalanul felhívja a jogsértőt 

kötelezettségeinek teljesítésére, illetve a magatartás abbahagyására. Tegyük fel, hogy adós 

gépjárművel rendelkezik, azonban a gépjárművet, annak lefoglalása után, nem szállítja be a 

végrehajtó telephelyére, akadályozva ezzel az elektronikus árverés 13  kitűzését. Ebben az 

esetben a végrehajtó jegyzőkönyvben felhívja adóst, hogy jelölje meg a gépjármű 

fellelhetőségét, amennyiben a beszállítás felől nem tud gondoskodni. Ha adós ennek eleget tesz, 

és végrehajtást kérő a beszállítás költségét megelőlegezi, a gépjármű behozatala után annak 

kitűzése az elektronikus árverési felületen megvalósítható. Abban az esetben, ha ez nem vezet 

eredményre, tehát adós nem reagál, az eljáró végrehajtó a szükséges iratok megküldésével 

indítványt tesz a bíróságnál a rendbírság kiszabására. A bíróság az indítvány tárgyában 

haladéktalanul végzést hoz.14  

Amennyiben a bírságolás nem jár eredménnyel, a végrehajtó jelzi ezt a bíróságnak, amely 

intézkedik a megbírságolt büntetőjogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt. Ugyanígy 

kell eljárnia a bíróságnak, ha saját hatáskörben észleli a feljelentésre okot adó körülményt. A 

bíróságot tehát, feljelentési kötelezettség terheli, amennyiben azt észleli, hogy az adós 

határidőben nem tett eleget a bíróság jogerős rendbírságot kiszabó végzésében foglalt 

kötelezettségének. Ebből adódóan, a bíróság, hivatalból köteles büntetőeljárást kezdeményezni 

kötelezettel szemben. A büntethetőségi feltétel, hogy a bíróság a végrehajtás kikényszerítése 

érdekében egy alkalommal jogerős végzéssel rendbírságot szabjon ki az adóssal szemben.15  

A rendbírság kiszabása, azt kell, hogy mondjam, nem túl gyakori az eljárások során (abban 

az irodában legalábbis, ahol végrehajtó helyettesként dolgozom) vagy ha elő is fordul, nem 

 
12 Vht. 45/A. § (1). 
13 Vht. 132/B. § (1) a). 
14 Vht. 45/A. § (2). 
15 Btk. 288. § (1). 
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jelent akkora anyagi megterhelést a kötelezett részére, hogy az visszatartó erővel bírjon. Számos 

esetben előfordult, hogy a Bíróság a munkáltató mulasztását a letiltás foganatosításának 

elmaradása tekintetében nem tekintette akkora súlyú jogszabálysértésnek, hogy rendbírságot 

szabjon ki ellene. Meglátásom alapján egy-egy ilyen intézkedésnek visszatartó erővel kellene 

bírnia ahhoz, hogy a célját betöltse, különben az intézkedés okafogyottá válik. Nem beszélve 

arról, hogy a rendbírságok megfelelő kiszabásával, az eljárások felgyorsíthatóak volnának16, 

továbbá az Államnak beszedett összeg bizonyos százalékát szintén vissza lehetne forgatni a 

szociális alapba.17 Így az állami szerepvállalás, az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom 

megerősítését is szolgálná. 

A bűncselekmény védett jogi tárgya a bírósági végrehajtás rendje, illetve az annak 

működéséhez fűződő társadalmi érdek. A bűncselekmény megvalósítható mind tevéssel (a 

rendbírságra okot adó magatartás tovább folytatása), mind mulasztással (a végrehajtásból 

eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget nem tevés). A tényállás – a zártöréshez 

hasonlóan – eredményt nem tartalmaz, azaz immateriális deliktum. A bűncselekmény második 

fordulata tiszta mulasztásos deliktum – tehát eredményre való tekintet nélkül büntetendő, – 

ebből adódóan annak kísérlete fogalmilag kizárt. A cselekmény az elkövetési magatartás teljes 

kifejtésével befejezetté válik. Az első fordulat esetében lehetséges a kísérlet megállapítása. A 

bűncselekményt tettesként csak az adós, vagy a végrehajtási eljárásban egyéb közreműködésre 

köteles személy követheti el, a felbujtás és a bűnsegédlet az általános szabályok szerint 

lehetséges. „A törvényalkotó ezen bűncselekmény esetében is lehetőséget látott arra, hogy a 

vádirat benyújtásáig a végrehajtási eljárásból eredő kötelezettségét teljesítő adós elkerülhesse a 

büntetőjogi felelőssége megállapítását.”18 Nem büntethető az elkövető, ha a vádemelés előtt, a 

jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tesz.19 

 

 
16  Szintén gyakori probléma, hogy a végrehajtást kérők nem tesznek eleget a jogszabályban foglalt 

kötelezettségüknek, és nem jelentik be a végrehajtónak a hozzájuk befolyt összeget. Ez szintén az eljárás 

elhúzódását eredményezi, holott a Vht. 40. §-a egyértelmű kötelezést tartalmaz. 
17 Doktori disszertációm fő célkitűzése a bírósági végrehajtási eljárás és a Magyarországon működő szociális 

hálózat (mintegy szolidaritáson alapuló rendszer) összekapcsolása volna, tekintettel arra, hogy ennek semmiféle 

kezdeményezésére a mai napig nem fordítottak különösebb figyelmet. A végrehajtással összekapcsolt szociális 

rendszer célja az lenne, hogy orvosolja a csak egy lakóingatlannal rendelkező, valamint az egyedülálló szülők 

lakhatási problémáit, továbbá elősegítse megélhetésüket, amennyiben az eljárás során elvesztenék 

lakóingatlanukat. A koncepció alapján mind az Állam, mind a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, az Igazságügyi 

Minisztérium, a Bíróság, a Közjegyzők, a Munkaadók, a Bírósági Tisztviselők, sőt még maguk az Adósok is 

hozzájárulhatnának egy valódi szociális ellátórendszer működéséhez, mely mintegy szolidaritási alapon 

működhetne. A rendelkezésünkre álló források kiaknázásával, egy szolidaritáson alapuló finanszírozási rendszer 

kialakításával létrehozott szociális alappal segítség nyújtható, a ténylegesen rászoruló és együttműködő egyének 

részére, még a jelen helyzetben is.  
18 Klimászné: Végrehajtási, 18. 
19 Btk. 288. § (2) 
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A VÉGREHAJTÓ ÉS A RENDŐRSÉG KAPCSOLATA – RENDŐRI KÖZREMŰKÖDÉS A VÉGREHAJTÁSI 

ELJÁRÁSBAN, AZAZ A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS AKADÁLYOZÁSA, MINT BÜNTETŐJOGI KATEGÓRIA  

A végrehajtási eljárás lényege, ahogyan már azt korábban kifejtettem, hogy az önkéntes 

teljesítés hiányában, állami kényszer útján az adóst - a pénzkövetelés térülése érdekében - a 

végrehajtó, teljesítésre bírja. A kényszer azonban, nem minden esetben irányul kizárólagosan a 

pénzkövetelésre. A végrehajtási okirat, más magatartás megtételére irányuló kötelezettség 

teljesítését is előírhatja. Ahogy arról korábban már szó volt, az állami kényszer elsősorban az 

adós vagyona ellen irányul, azonban kivételesen esetekben lehetőség van arra, hogy az adós 

személye ellen is kényszercselekmények kerüljenek foganatosításra. Az adós személye elleni 

kényszercselekményt a bírósági végrehajtó intézkedése alapján a rendőrség foganatosítja, 

különösen akkor, amikor például egy helyszíni eljárás keretében a kötelezett vagy egyéb 

személyek a végrehajtást akadályozzák. A rendőrség jogosult és köteles mindazokat a 

kényszerítő intézkedéseket megtenni és kényszerítő eszközöket alkalmazni, amelyek a 

rendőrségről szóló jogszabályok szerint megtehetők, illetőleg alkalmazhatók, és az adott 

esetben a végrehajtás eredményes befejezéséhez szükségesek.20  

Vannak olyan végrehajtási cselekmények, melyek lefolytatása során a jogszabály előírja a 

rendőri közreműködést21, azonban ellenszegülés esetén a végrehajtó közvetlenül a végrehajtási 

cselekmény helyéhez legközelebbi, általános feladatokat ellátó rendőri szervhez fordulhat, 

mely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni, hogy az ellenszegülést 

megszüntesse. Amennyiben a helyszíni cselekmény elvégzése során a személyazonosság felől 

a végrehajtónak meg kell győződnie, azonban a jelen levő személyek ezt nem biztosítják, az 

akadályoztatás miatt, ennek elvégzésére úgyszintén kérhető a rendőrség közreműködése.22 A 

végrehajtó a rendőrségi közreműködést feljegyzi a végrehajtási cselekményről készült 

jegyzőkönyvbe.23 Ellenszegülés alatt az eljáró végrehajtó intézkedésével szemben tanúsított 

ellenállást értjük. Az ellenszegülésnek számos formája lehet. A személy elleni erőszakos 

cselekmény tanúsításától egészen az olyan passzív magatartásig, „amely megakadályozza az 

eljáró végrehajtót abban, hogy az intézkedését elvégezze (pl. felnyissa az ingatlant, belépjen az 

ingatlanba; vagy megvizsgálja adós vagyontárgyait, ingóságait, helyszíni foglalást végezzen 

stb.)”24 Saját tapasztalattal élve, előfordult már öngyilkossággal fenyegető adós is, így egy 

kilakoltatási eljárás során, szintén a rendőrség közreműködésére volt szükség, hogy a kötelezett 

 
20 Vht. 5. § (3). 
21 Vht. 183. § (3). 
22 Vht. 5. § (4). 
23 Vht. 45. § (1)–(2).  
24 Klimászné: Végrehajtási, 45. 
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megkapja a megfelelő ellátást, mely az adott szituációban a mentők kihívása, a kötelezett 

elszállíttatása volt. 

A végrehajtási eljárás során történő rendőri közreműködés eljárási kérdéseit, a rendőrségről 

szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.), valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet szabályozza.  

A rendőrséget – mint bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat 

ellátó állami, fegyveres rendvédelmi szervet, a helyi önkormányzati szervekkel együtt, 

együttműködési kötelezettség terheli. 25  Ennek keretében segítséget nyújt e közigazgatási 

szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához. A rendőrség feladata alapvetően két 

irányból közelíthető meg. Szükség esetén a végrehajtó személyes biztonságát hivatott a 

rendőrség jelenléte biztosítani, hiszen előfordult már olyan kilakoltatás is Magyarországon, 

ahol lőttek a végrehajtóra, vagy a kötelezett az ingatlanba való bejutást egy nagytestű kutya 

otthagyásával hiúsította meg. Bizonyos esetekben (gyermekátadás, 26  önkényesen elfoglalt 

lakás kiürítése27) pedig a rendőrség – számos esetben a gyámhivatallal egyetemben - köteles 

tevékenyen közreműködni abban, hogy az adós - a meghatározott cselekmény foganatosítására 

kiállított okiratban foglalt - kötelezettségét teljesítse. 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az állami és a helyi 

önkormányzati szervek által foganatosított végrehajtási eljárásban részt vevő személyek 

biztonsága megóvásához a rendőrség, a végrehajtási eljárások során, segítséget nyújt, valamint 

a végrehajtási eljárásban alkalmazható helyszíni kényszercselekményeknek való ellenszegülést 

megszünteti. Amennyiben a végrehajtási kényszercselekményre feljogosított végrehajtó, az 

általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közreműködését kéri – a rendőrség, 

a közreműködés során, végrehajtja a bíróság intézkedésében meghatározott adós személye 

elleni kényszercselekményt.28  

A rendőrség feladata tehát, hogy – az állami és önkormányzati szervek által foganatosított – 

végrehajtási eljárásban részt vevő személyek biztonsága megóvásához segítséget nyújtson, a 

végrehajtási eljárásban alkalmazható helyszíni kényszercselekményeknek való ellenszegülést 

megszüntesse, továbbá végrehajtsa a bíróság intézkedésében meghatározott adós személye 

elleni kényszercselekményt. A rendőrök feladatai közé tartozik ezen felül továbbá az is, hogy 

a jogszabály által megengedett kényszerítő eszközök megfelelő alkalmazása mellett 

 
25 Rtv. 2. § (2). 
26 Vht. 180. § (1). 
27 Vht. 183. § (3). 
28 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 29. pontja 37. § (1)–(4). 
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gondoskodjanak arról is, hogy az illetéktelen személyeket távol tartsák a végrehajtás 

helyszínétől.29 Főszabály szerint a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat 

nélkül nem léphet, illetve nem hatolhat be, mely szabályt a végrehajtással összefüggésben 

foganatosított eljárás felülírja. 30  A főszabály alóli kivétel alapján, a végrehajtási eljárás 

lefolytatásának biztosítása céljából – ha az abban való közreműködés jogszabály alapján a 

rendőrség számára kötelező – a rendőr beléphet, illetve behatolhat a magánlakásba azzal, hogy 

a magánlakásban történő tartózkodás csak a feladat végrehajtásához szükséges ideig tarthat. A 

végrehajtási eljárásban való közreműködés esetében a rendőrségnek a birtokost a behatolásról 

tájékoztatni nem kell.31  

Az arányosság elve alapján, a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely 

nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. 32  A szabályozás előírja 

továbbá azt is, hogy több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz 

közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre 

a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.33 A gyakorlatban az eljáró bírósági 

végrehajtó a helyszíni eljárás előtt jegyzőkönyvben megkeresi az adós lakóhelye (illetőleg a 

helyszíni cselekmény) szerint illetékes rendőrkapitányság vezetőjét. A jegyzőkönyvben meg 

kell jelölni az eljárás helyét, idejét, illetve azt a jogszabályi hivatkozást, mely a rendőri 

közreműködést előírja. A gyakorlat a saját körzetben azt mutatja, hogy a rendőrök, az eljárások 

kitűzött ideje előtt pár nappal a megadott helyszínen megjelennek abból a célból, hogy 

felmérjék azt, hogy az adott napon előreláthatóan mivel kell majd szembenézni. A végrehajtói 

irodával előzetes megbeszélés alapján egyeztetnek a közreműködés szükségességét illetően, 

melyet egy megelőző helyszíni eljárás lefolytatásával mérlegelni tudnak. Nem utolsó sorban a 

kötelezettel is számos esetben lehetőségük adódik konzultálni, a közelgő eseményre való 

felkészülés érdekében. Sajnálatos módon adósok, a végrehajtó megjelenéséig gyakran nem 

hiszik el, hogy egy birtokba-adás, kilakoltatás valóban be fog következni, hiába veszik át a 

cselekményt megelőzően a kilakoltatásról szóló jegyzőkönyvet. 

A rendőr az eljárás során végrehajtási cselekményeket nem végezhet, a végrehajtót 

kizárólagosan megillető kényszercselekményt nem foganatosíthat, rakodási, szállítási 

 
29 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 37. § (3). 
30 Rtv. 39. § (1) e). 
31 Rtv. 39. § (3). 
32 Rtv. 15. § (1). 
33 Rtv. 15. § (2). 
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munkában nem vehet részt.34 A rendőri közreműködéssel felmerült költségek mértékéről, azok 

viseléséről rendelet határoz.35 

 

ZÁRTÖRÉS 

A zártörés a Btk. XXVI. fejezetében került rögzítésre.36 

 

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekhez a leglazábban kapcsolódó 

bűncselekmény a zártörés. A zár alá vételre többnyire a végrehajtási eljárások során kerül sor. 

A múlt században már kialakult az a felfogás, mely szerint a zártörés sérti az államhatalom 

tekintélyét. A zártörés megvalósíthat vagyoni jellegű kárt is, a társadalomra való veszélyessége 

azonban abban rejlik, hogy a megvalósítók semmibe veszik az igazságszolgáltatási szervek 

határozatait. Ebből adódóan az esetlegesen keletkező vagyoni kár, csak másodlagos 

jelentőséggel bír. A törvény a zártörés két alakzatát különbözteti meg, mely megvalósulhat egy 

lezárt helyiség felnyitásával, súlyosabb esetben, egy meghatározott vagyontárgy végrehajtás 

alóli elvonásával. 

A zártörés tárgya tehát a hatóság tekintélye, a hatósági intézkedés tiszteletben tartása, melyet 

az elkövető a zár alá vett vagyontárgy esetén a pecsét feltörésével, eltávolításával, így a lezárt 

helyiségbe való bejutással valósít meg. Tekintve, hogy a pecsétet hivatalos személy helyezte 

el, annak eltávolítására is csak ő, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A 

bűncselekmény alany bárki lehet, elkövetni pedig csak szándékosan lehet. A zártörés vétsége 

ugyan csak szándékosan valósítható meg, azonban az elkövető tudatának nem csupán arra kell 

kiterjednie, hogy a dolgot lefoglalták, hanem ismernie kell a végrehajtás időpontját is, vagyis 

az is szükséges, hogy a végrehajtás meghiúsításával kapcsolatos szándéka is kétséget kizáróan 

megállapítható legyen.37 

Az elvonás – zárolt, vagy zár alá vett dolog tekintetében – megvalósulhat azáltal, hogy az 

elkövető a dolgot megsemmisíti, elrejti, elidegeníti, feldolgozza stb. Ezzel nemcsak a hatóság 

tekintélyét sérti, hanem egyben anyagi jellegű sérelmet is okoz. A szándékosság ez esetben attól 

függ, hogy a dolog előzetesen már foglalásra kerül-e vagy sem.38  

 
34 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 37. § (3). 
35 10/2012. (III. 14.) BM rendelet a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri 

közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással 

kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól. 
36 Btk. 287. §. 
37 BH.2004.496. 
38 Erdősy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar büntetőjog, különös rész, Budapest, Osiris, 2007, 290–

292. 
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Ha az adós a végrehajtható okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, a végrehajtó az 

adós ingóságait foglalási jegyzőkönyvben összeírja, és ilyen módon lefoglalja.39 Az eljárás 

során előfordulhat az, hogy a végrehajtó harmadik személyek tulajdonában lévő 

vagyontárgyakat is lefoglal. Az ebből származó sérelem orvoslására szolgál az igényper, amely 

a tulajdon védelmének az egyik eszköze. Az igényper tárgya lehet a lefoglalt ingóság vagy 

ingatlan, a Vht. alapján lefoglalt követelés, sőt a lefoglalt pénzösszeg is. Aki a lefoglalt 

vagyontárgyra a tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során 

történő értékesítésnek akadálya, a végrehajtást kérő ellen igénypert indíthat. 40  A kereseti 

kérelem arra irányul, hogy a bíróság oldja fel a foglalás alól az igényelt vagyontárgyat.41 

A foglalás során előtérbe kerül a fokozatosság és az arányosság elve, 42  melyet a Felek 

meglehetősen sokszor félreértelmeznek. A fokozatosság elvének ugyanis az értékesítés, és nem 

a foglalás elvégzésekor kell megvalósulnia az eljárások során. „Az arányosság elve azt jelenti, 

hogy a végrehajtási módnak igazodnia kell a követelés nagyságához, a fokozatosság elve pedig 

elsődlegesen azt, hogy a végrehajtási eljárás során elsősorban az adós vagyoni jogai 

korlátozhatók, és csak kivételesen kerülhet sor az adós személyiségi jogainak korlátozására.”43  

A jogszabály értelmében ugyanis, a végrehajtó a végrehajtási költség előlegezését és az 

ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 

szolgáltatási díjának megfizetését követő 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan 

lefoglalása iránt.44 A végrehajtónak tehát a fenti határidő elteltét követően, törvényben foglalt 

kötelezettsége az ingatlan lefoglalása iránti intézkedés. A fokozatosság elve tehát, nem a 

foglalásoknál kell, hogy megjelenjen. Erre utal a jogszabályban az a rendelkezés is, amikor a 

végrehajtó kötelezett részére részletfizetést biztosít.45 A részletfizetés egyik feltétele az, hogy 

adós vagyontárgyai foglalás alá kerüljenek! Gondoljunk csak bele ennek az ellenkezőjébe. A 

részlettel adós ügye szünetelésre kerül, a szünetelés időtartama alatt pedig végrehajtási 

cselekmény nem végezhető. Abban az esetben, ha adós egyszer csak úgy gondolja, hogy nem 

fizeti tovább a részletet, de a szünetelés időtartama alatt, foglalás hiányában, az ingó, - és 

ingatlan vagyona értékesítésre került, mire tudja a végrehajtó a továbbiakban az eljárást 

folytatni? Előzőekben említett jogszabályi rendelkezés célja tehát az, hogy az adós 

 
39 Vht. 84. § (1). 
40 Pp. 538. § (1). 
41 Kengyel Miklós: Magyar Polgári eljárásjog, Budapest, Osiris, 2013. 
42 Vht. 7. §. 
43  Zsigmond Diána: A végrehajtási eljárás alapelvei: arányosság és fokozatosság, Executio, VIII. évfolyam, 

2019/1, 39. 
44 Vht. 138. § (1) 
45 VHt 52/A. § (1) 
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tulajdonában álló ingó, - és ingatlan vagyon, mintegy biztosítékként szolgáljon arra az esetre, 

ha a tartozást adós bankszámlájára kibocsátott hatósági átutalási megbízással, vagy a 

munkabérére kiadott letiltással behajtani nem lehet, sőt még a részletfizetés sem biztosított. 

Az ingatlan lefoglalása pedig nem sérti sem az arányosság, sem a fokozatosság elvét tekintve, 

hogy a végrehajtó az ingatlan értékesítése felől, kizárólag végrehajtást kérő kérelmére 

intézkedhet,46 melyre akkor kerül sor, ha adós tartozása nem, vagy belátható időn belül nem 

fog megtérülni. 

A Vht. főszabályként rendelkezik arról, hogy a lefoglalt dolgot az adós őrizetében kell 

hagyni. A lefoglalt ingósággal azonban adós nem rendelkezhet szabadon. Köteles azokat 

megőrizni, és rendeltetésének megfelelően használni, anélkül, hogy az ingóság állaga sérülne. 

A foglalással egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalom áll be a lefoglalt ingóságra nézve 

(ellentétben az eljárások során lefoglalt ingatlanokkal), annak elhasználása, elidegenítése, a 

végrehajtás alól más módon történő elvonása bűncselekmény.47  

Amennyiben a végrehajtó úgy ítéli meg, hogy a lefoglalt ingóságokat, nem lehet adós 

őrizetében hagyni, rendelkezhet úgy is, hogy azokat tárolásra alkalmas helyiségben elzárja, 

vagy az ingóságok őrizetére zárgondnokot48 rendel ki. Amennyiben az elzárás célravezető az 

állagmegóvás érdekében, úgy a helyiséget a végrehajtó lezárja, ajtaját lepecsételi (zár alá vétel), 

mely felnyitása zártörésnek, azaz bűncselekménynek minősül!49 

Számos esetben előfordul a végrehajtás során, hogy bár adósok tudnak arról, hogy 

gépjárművük foglalás alá került, azonban az ingóságot terhelten értékesítik, megvalósítva 

ezáltal a zártörés tényállását. Vannak azonban olyan adósok is, akik „okosabbak” társaiknál, és 

az ingóságot - vélhetően - visszadátumozott adás-vételi szerződéssel értékesítik. Bár a 

szerződés kelte valódisága nem bizonyítható, bizonyos körülmények megléte mégis számos 

esetben erre enged következtetni. A foglalás ténye bejegyzése előtt értékesített ingóság pedig 

nem valósítja meg a törvényi tényállást, esetleg akkor, ha a foglalásról szóló iratról, adós még 

a szerződés keltét megelőzően értesült, melyet a tértivevény tanúsít, az illetékes Okmányiroda 

a foglalást azonban még nem jegyezte be. 

A zártörés csak akkor állapítható meg, ha a foglalás törvényes volt. Amennyiben kötelezett 

még az előtt adta el a gépjárművét, mielőtt az még foglalásra kerülhetett volna, nem követett el 

zártörést. Számos esetben tapasztalható azonban az eljárások során, hogy adós gépjárműve 

 
46 Vht. 139. § (1). 
47 Btk. 287. §. 
48 Vht. 106. § (1). 
49 Vht. 105. § (1)–(2). 
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foglalás alá kerül, majd, amikor a végrehajtó kiküldi a jegyzőkönyvet, hogy adós szállítsa be az 

iroda telephelyére, hirtelen előkerül egy adásvételi szerződés, mely dátuma éppen a foglalás 

körüli napokra esik. Amennyiben kötelezett a foglalásról szóló iratot a szerződésben foglalt 

dátum előtt már átvette, úgy joggal felmerül a zártörés. Ha azonban a szerződés dátuma azt 

megelőzi, úgy nincs mit tenni, adós nem vonta el az ingóságot a végrehajtás alól, tekintve, hogy 

a szerződés megkötésekor az még nem került foglalásra. 

Sok esetben a szerződések „tisztasága” nem állapítható meg, és számos esetben a dátumok 

is gyanúsan egybeesnek a végrehajtási cselekmény dátumával. 

Úgy vélem, fontos néhány szót ejteni a mentes gépjárművekről is. A bírósági végrehajtás során 

ugyanis, mentes az a gépjármű a foglalás alól, mely természetes személy foglalkozásához 

nélkülözhetetlen, ha a becsértéke nem éri el, személygépjármű esetén az 1,2 millió forintot.50 

Ebből kifolyólag, amennyiben kötelezett igazolja, hogy a gépjárműve a foglalkozásához 

nélkülözhetetlen, és a becsértéke 1,2 millió forint alatt van, a bíróság végzéssel megállapíthatja 

a mentességet, így az eljárás során azt lefoglalni nem lehet. Amennyiben az értéke az 1,2 millió 

forintot meghaladja, úgy a bíróság engedélyezheti az árverésig történő használatot, azonban a 

mentes rész a kötelezettnek, a befolyó vételárból az esetleges értékesítés után visszajár. 

Meglátásom alapján, ez a szabályozás némiképp revízióra szorulna, tekintve, hogy a mentes, 

1,2 millió forint becsérték alatti gépjárművet lefoglalni nem lehet, ebből adódóan, amennyiben 

a mentesség megállapítást nyert, adós szabadon eladhatja, anélkül, hogy zártörést követne el. 

Példaként említek egy megtörtént esetet. Kötelezett orvosként dolgozik, a gépjárműve 

foglalkozásához nélkülözhetetlen 51 , melyet a Bíróság az általa megjelölt gépjárműre 52 

végzéssel megállapított. A gépjármű nem került lefoglalásra, tekintve, hogy az értéke 1,2 millió 

forint alatti. Kötelezett élt a lehetőséggel, majd a gépjárművet értékesítette. Ezt követően a 

másik gépjárművére kérte a Bíróságtól, hogy hozzanak az előző végzéshez hasonlót, így az a 

gépjármű is kikerült a végrehajtás alól, anélkül, hogy a zártörés ténye megvalósult volna. 

 

„SZERZŐDÉSEK TÁRA” 

Nézőpontom szerint, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében szükség volna egy új 

szabályozás bevezetésére. Célszerű lenne egy olyan – online - rendszert létrehozni, mely, mint 

egy adattár, a Magyarországon kötött szerződések tárolására alkalmas volna. Csakúgy, mint a 

 
50 13/2001 (X.10) IM rendelet 1. § b) Az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli 

mentességéről). 
51 Vht. 90. § (1) a). 
52 Vht. 89. § (2). 
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közjegyzői szerződések országos nyilvántartása, vagy a zálogjogi és hitelbiztosítéki 

nyilvántartás.53 A „Szerződések Tárá” - ba, a szerződések megkötésekor, a szerződést készítő 

feleknek (ügyvédek, közjegyzők, magánszemélyek) - kötelező jelleggel - a szerződés 

megkötése napján, be kellene jelentkezniük, mintegy online rendszerbe.  

A szerződésket, hasonlóan a NAV számlázási rendszeréhez, az adott rendszer felületén lenne 

szükséges elkészíteni, így nem fordulhatna elő olyan eset, hogy egy szerződés esetlegesen előre 

megírva, dátum nélkül készüljön el, amit a dátummal aktualizálni lehet, pont arra a napra, 

amelyen „szükség” van rá. A feltöltést indokolt volna regisztrációhoz kötni, mely díjköteles, 

illetve a - szerződést kötő felek - szerződésenként is további meghatározott díj megfizetésére 

lennének kötelezve. A díjak megfizetésével a rendszer működtetése megvalósítható lenne, 

bizonyos százaléka pedig, visszafordítható volna a szolidaritási alapba.54  A díj mértékét a 

szerződésbe foglalt összeghez lehetne igazítani, csakúgy, mint peres eljárások esetén az illeték 

megfizetését, a pertárgy értékéhez. A szerződésbe foglalt összeg értéke alapján tehát, a díj, azaz 

a számlázott összeg „valódisága” megállapítható.  

Lehetőség volna az adattárban való keresésre, mely ingatlanok esetében helyrajzi számra 

való kereséssel, gépjárműveknél a rendszám, vagy akár az alvázszámra való kereséssel lenne 

megvalósítható. Egyéb ingóra, gondolok itt például egy értékes, törzskönnyvel rendelkező 

tenyész ebre, vagy egyéb haszonállatra (marha, ló, stb) az egyedi azonosítójuk, vagy 

chipszámuk alapján lenne lehetőség rákeresni. A rendszer kidolgozásával és bevezetésével, 

elkerülhetőek volnának a végrehajtási eljárás során a „hamis” szerződések okozta károk, a 

fedezetelvonások nyomon követhetővé válnának. Nem utolsó sorban, tovább fehéredne a 

gazdaság. 

Arra való tekintettel, hogy a szerződések, anonimizált módon, hasonlóan a föld adás-vételi 

szerződésekhez55 – nyilvánossá válnának, bizonyosan a szerződést készítők számlakibocsátása 

is megnőne. Hiszen a szerződések megírása eddig sem volt ingyen, néhol azonban csak 

 
53 A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény.  
54 Sőréné Batka Eszter: Szolidaritás és végrehajtás, Humán Innovációs szemle, XI. évf., 2020/1, 86–89.  
55 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény: 

21. § (1) - A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba 

foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak - a felek aláírásától 

számított 8 napon belül - a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére - az e törvény 

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - meg kell küldeni az e törvényen, valamint más 

törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival hirdetményi úton való közlés érdekében. 

(2) - Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében 

működő kormányzati honlapon (a továbbiakban: kormányzati portál) történő közzététellel valósul meg azzal, hogy 

a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint 

állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot. A szerződés tájékoztató jelleggel a föld 

fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is kifüggeszthető az 

elektronikus közzététellel megegyező időtartamra. 
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„méltányos módon kiállított” számlákról beszélhettünk. A szerződésbe foglalt vételárból 

azonban tisztán kirajzolódna, hogy a kiállított számla a teljes összegre történt-e, vagy annak 

csak egy töredéke van számlával lefedve. A megfelelő összegre kiállított számlák növelik az 

állam áfabevételét, csakúgy, mint az online számlázási rendszer bevezetése. Az online 

rendszerek egymáshoz kapcsolásával (pl.: Takarnet, JÜB, cégjegyzék) csökkennének az 

adminisztratív terhek, növekedne azáltal a munka hatékonysága. 

A Covid-19 rámutatott arra, hogy a digitális tér, ugyan sok mindent személytelenné tesz, de 

megfelelően fejlesztve, hatékony működésre képes. Használatával időt, energiát, az utazások 

költségét megtakarítva. Hangsúlyozni szeretném, hogy a „Szerződések Tára” megvalósítását, 

már meglévő rendszerek bővítésével, azokhoz bizonyos funkciók hozzárendelésével, 

működtetni lehetne. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A büntetőjog nem képes arra, hogy társadalmi problémákat oldjon meg. […] A büntetőjog 

önmagában arra sem alkalmas, hogy a büntetőjogi problémákat megoldja.” A gyakran 

hangoztatott ultima ratio jellegét a büntetőjog csak akkor teljesíti be, ha – ahogy Szabó András 

fogalmazott – a „jogrendszer egészének szankciós záróköve” szerepet betölti. A büntetőjog 

önmagában tehát nem elégséges ahhoz, hogy a bűncselekményeket megelőzze.56  

A jog egyrészt olyan magatartások tanúsítását várja el, amelyek az erkölcs értékrendje szerint 

is követendők, másrészt olyan viselkedést tilt, amelyet nem tekintünk etikusnak.57  

Az idő múlásával a normák a társadalmi szereplőkkel együtt változnak. Ahhoz azonban, hogy 

egy kisebb társadalmi közösség vagy egy nemzeti társadalom, sőt az egész emberiséget átfogó 

világtársadalom működőképes legyen, tagjainak követniük kell bizonyos viselkedési 

szabályokat, a normákat, máskülönben viselkedésük a társadalom többi tagja számára 

kiszámíthatatlanná válik, és ezáltal lehetetlenné válik az együttműködés. A norma megszegését 

mindig valamilyen szankció bünteti.58  

Egy adott társadalomban azonban mindig vannak olyan emberek, akik a társadalom 

normakövető magatartásától eltérnek, nem követik azokat. Az ilyen eseteseket devianciának 

nevezzük, mely viselkedési normákat igyekszünk háttérbe szorítani. Fontosnak tartom tehát, a 

 
56 Gál István László: A büntetőjog szerepe a gazdaságban, avagy megelőzhetők-e a brókerbotrányok büntetőjogi 

eszközökkel?, 2017, https://ujbtk.hu/prof-dr-gal-istvan-laszlo-a-buntetojog-szerepe-a-gazdasagban-avagy-

megelozhetok-e-a-brokerbotranyok-buntetojogi-eszkozokkel/ (Letöltés: 2021. április 25.) 
57  Miskolczi Bodnár Péter: Az erkölcs és a jog szoros kapcsolata, Polgári Szemle, XI. évf., 2015/4–6,  

https://polgariszemle.hu/archivum/99-2015-december-11-evfolyam-4-6-szam/a-karoli-gaspar-reformatus-

egyetem-tudomanyos-muhelyebol/688-az-erkoelcs-es-a-jog-szoros-kapcsolatay (Letöltés: 2021. április 25.) 
58 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 2006. 
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különböző rendszerek egymásra épülő üzemeltetését, annak érdekében, hogy a rendszer 

összehangolt működése a társadalom bizonyos rétegeit a megfelelő mederbe sodorja vissza.  
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SÁRI MIKLÓS 

MEDIÁCIÓ ÉS A POLGÁRI PER 
 

A VITA ÉS MEGOLDÁSA 

Mindennapi életünket átszövik a viták, konfliktus helyzetek. A vitáknak eltérő mélységei 

vannak és a vitában érintett felek hatással vannak arra a folyamatra, hogy a vita meddig fajul 

el. Az eltérő mélységű vitákat különböző módokon lehet megoldani: 

1. A felek el tudják kerülni a vitát, amennyiben fontos nekik, hogy kapcsolatuk a jövőben 

is zavartalanul fennmaradjon.  

2. Amennyiben az elkerülés nem működik, de mindkét fél meg akar egyezni egymással, 

akkor megbeszélés útján igyekeznek rendezni a fennálló nézeteltéréseket.  

3. Amennyiben a felek már nem tudnak maguk között megyezeni, de hajlanak a békés 

megoldásra, igénybe vehetik 3. külső személy segítségét, aki közvetítői eljárás keretében 

igyekszik a feleket közös álláspontra hozni.  

4. Közös és az utolsó békés megoldási mód a választott bírósághoz fordulás. 

5. Végső megoldásként marad a polgári per, amelyben formalizált eljárásrendben egy bíró 

dönt a felek közötti vitában, objektív bizonyítékokra alapozottan.1 

A vita megoldása a feleknek csak közösen sikerülhet, a kérdés csak az, hogy felismerik-e ezt 

az igazságot és mikor, a vita mely stádiumában. Azért fontos a vita és a megoldási módok 

taglalása, mert ezen keresztül jó bemutatható az a tény, hogy a mediáció és a polgári peres 

eljárás egymással nem versengő eljárásmódok, hiszen a viták különböző mélységeiben, eltérő 

viszonyban lévő feleknek kínálnak eltérő megoldási lehetőséget. A fenti felsorolást alapul véve, 

hiba lenne a 3. pontban részletezett feleket perbe kényszeríteni, ugyanakkor az 5. pontban lévő 

felek nem tudnának mediáció keretében megoldást találni a vitájukban. A vita közös megoldása 

feltételezi azt, hogy a felek szóba állnak egymással és meghallgatják egymás álláspontját, 

érveit. Az sem kizárt, hogy az eljáró bíróság ismeri fel a peres felek viszonyában azt, hogy 

vitájuk esetlegesen a peren kívül jobban és tartósabban orvosolható, esetlegesen a peres felek 

jutnak a már megkezdett peres eljárás „terhe” alatt arra az álláspontra, hogy vitájukat 

esetlegesen közvetítői eljárás keretében rendezik. 

Amennyiben a vita megoldásában a felek közösen, közvetlenül aktívan kívánnak 

közreműködni, akkor viszonyuk közvetítői eljárással rendezhető. A felek, amennyiben a 

felperes bírósághoz fordul, abban az estben lemondanak a vita megoldásának közös és 

 
1 Kertész Tibor: A mediáció dinamikája, 1. kötet, Budapest, Partners Hungary Alapítvány, 2009, 26–28. 
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személyes lehetőségéről2 és a döntés jogát egy államilag kijelölt személyre, a bíróra ruházzák. 

A közvetítői eljárás feltételez együttműködő és egymás álláspontját meghallgató, egymás 

érzelmeit megértő feleket, akik aktívan töreksznek, közösen megoldást találni. Ezzel szemben 

a bíró egy formalizált eljárásban hozza meg, objektív bizonyítékokra alapozott döntését, az 

érzelmeket háttérbe szorítva. Bár a polgári peres eljárás keretében is él a felek rendelkezési 

joga, amely alapján perbe vitt jogaikkal szabadon rendelkeznek 3 , de ennek az elvnek 

megvannak a korlátai, amelyek a közvetítői eljárás keretében élvezhető szabadságot nem adja 

meg a peres feleknek.  

A polgári peres eljárás az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) hatálya alatt fokozatosan 

nehézkessé és hosszadalmasság vált. Teret engedett a perlehúzó magatartásnak, amelyet a felek 

jogi képviselői igyekeztek is kihasználni, attól függően, hogy ügyfelük érdeke és a per 

„állásából” adódó lehetőségek milyen ítéletet valószínűsítettek számukra. Az új Pp. 4  egy 

teljesen új megközelítést alkalmaz, amelynek célja, a nemzetközi elvárásokat és gyakorlatokat 

is figyelembe véve, hogy gyorsítsa és hatékonyabbá tegye a peres eljárás folyamatát. Az új Pp. 

koncepciójában célként jelent meg a „perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása”, mivel a 

régi Pp. „sem alapelvi szinten, sem a perszerkezet működéséből adódóan nem teszi lehetővé 

azoknak a perjogi mechanizmusoknak a kiaknázását, amellyel jelentősen előmozdítható lenne 

a perhatékonyság, a perelhúzás eredményes megakadályozása.”5 Az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottsága által 1984. február 28-án elfogadott R (84) 5 számú Ajánlás, amely az 

igazságszolgáltatás működését elősegítő polgári eljárásjogi irányelvekről rendelkezik, az 

igazságszolgáltatás működésének elősegítésére alkalmas polgári eljárásjogi elvek között 

elsőként a következőket rögzíti: 

„Rendes körülmények között a pert legfeljebb két tárgyaláson kell befejezni: az első 

esetlegesen az előkészítő jellegű tárgyalás és a második folyamán történik a bizonyítás 

felvétele, a felek előadásai és ha lehetséges, az ítélet meghozatala. A bírónak ügyelnie kell arra, 

hogy minden, a második tárgyalásra szükséges cselekményt elvégezzenek a megfelelő időben, 

elviekben mindenféle halasztás tilos, kivéve akkor, ha új tények vagy más rendkívüli és fontos 

 
2 Bár van lehetőség egyezséget kötni a per során is, de ez már csak a peres eljárás kereti között, formalizált 

szabályok alapján lehetséges.  
3 Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi LXXX. törvény 2. § (A rendelkezési elv). 
4 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról. 
5  Az új polgári perrendtartás koncepciója 57. oldal, A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén    

elfogadott Koncepció. 
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körülmények merülnek fel.”6 A hatályos Pp. (a továbbiakban: Pp.) alapelvei között nevesíti és 

definiálja a perkoncentráció elvét.  

„A bíróságnak és a feleknek törekedniük kell arra, hogy az ítélet meghozatalához szükséges 

valamennyi tény és bizonyíték olyan időpontban álljon rendelkezésre, hogy a jogvita lehetőleg 

egy tárgyaláson elbírálható legyen.”7 

Mint a korábbiakban említettem, nem lehet összehasonlítani a mediációt a polgári peres 

eljárással. Azt azonban lehet vizsgálni, hogy a kétféle eljárás eredményeképpen születő 

megoldás mennyire hatékony a vitás helyzetek kezelésében. 

 

KÖZVETÍTÉS 

A felek közötti közvetítéssel kapcsolatban meg kell különböztetni a mai gyakorlatban 

facilitációnak nevezett eljárást a mediációtól.  

„A facilitatív mediáció vagy facilitáció során egy harmadik személy segíti a feleket abban, 

hogy jobban megértsék egymás álláspontját, illetve a felek által felvett tárgyalási pozíciók 

mögött rejlő érdekeket is meg tudják osztani egymással, azonban a harmadik személy ennek a 

folyamatnak a semleges, pártatlan vezetésével segíti a feleket a megállapodás eléréséhez.”8 

A facilitáció keretében a közvetítő nem ad a feleknek tanácsot, nem tesz igazságot a felek 

között, nem hoz döntést a felek közötti vitában és véleményét sem osztja meg a vitában érdekelt 

felekkel. Motiválni igyekszik a feleket a döntés meghozatalával kapcsolatban, megfelelő 

környezetet igyekszik teremteni a feleknek, hogy minden információ birtokában meg tudják 

hozni döntésüket. Információt sem adhat a feleknek, azt az eljáráson kívülről szerezhetnek be. 

A facilitáció feltételezi, hogy a felek beszélő viszonyban vannak egymással és a megállapodás 

létrejöttében szorulnak segítségre, de a kommunikáció közöttük folyamatos és zavartalan. „A 

mediációnak ez a fajtája a mediációs ülésen esetleg részt vevő ügyvédet is leginkább 

megfigyelői szerepre kárhoztatja, hiszen az ügyvédet csak tanácsadóként, de nem résztvevőként 

értelmezi.”9 

Amennyiben a felek közötti vitát még az is tetézi, hogy nincsen közöttük kommunikáció, de 

hajlanak esetlegesen arra, hogy a közöttük lévő vitát békés módon rendezzék, akkor egy 

mediátor segítségével egy mediációs eljárás kezdeményezhető közöttük. A mediáció akár úgy 

 
6 Európa Tanács Miniszteri Bizottság R (84) 5 számú Ajánlás az igazságszolgáltatás működését elősegítő polgári 

eljárásjogi irányelvekről; Elfogadta a Miniszteri Bizottság 1984. február 28-án a miniszteri megbízottak 367. sz. 

ülésén, http://www.europatanacs.hu/pdf/CMRec(84)5.pdf (Letöltés: 2020. május 24.) 
7 2016. évi CXXX. törvény 3. §. 
8 Kertész: A mediáció dinamikája, 1. köt., 113–114. 
9 Uo. 114. 
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is kezdeményezhető, hogy a vitában érdekelt egyik fél keresi fel a mediátort és kéri a segítségét 

abban, hogy a vitában érintett egy vagy akár több felet bevonja az eljárásba. Akár több 

természetes vagy jogi személy mediátorként történő bevonása is kezdeményezhető. A 

mediácónak azonban mindig feltétele az, hogy az érintett felek önkéntesen vesznek benne részt 

és a mediációs eljárás csak addig tarthat, amíg a felek mindegyike rész kíván benne venni. A 

facilitáció megközelítéséhez képest a mediátornak nagyobb „aktivitást” kell tanúsítania, 

sokszor már a feleknek a „tárgyalóasztalhoz leültetésével” kapcsolatban is, hiszen a mediáció 

esetében egyáltalán nem alapfeltétel az, hogy a felek között beszélő viszony van. Így a 

mediátornak már sokszor abban is közre kell működnie, hogy a felek megbeszéléseket 

kezdjenek egymással.  

A közvetítői eljárásnak nem a megállapodás a célja, az csupán a folyamatnak az eredménye. 

A közvetítői eljárás célja:  

• a felek közötti kommunikáció előmozdítása; 

• a tárgyalási stílus megváltoztatása;  

• a felek közötti bizalom felépítése, 

amely közvetítői eljáráson keresztül az érintett felek a közöttük meglévő vitát, közösen 

megoldható problémaként definiálják újra.  

A jogalkotók nem törekszenek a közvetítői eljárás részletes szabályozására, hiszen a 

közvetítői eljárás lényege, hogy annak kereteit, menetét a felek alakítják ki. Az Európai 

Unióban a 2008/52/EC irányelv (a továbbiakban: irányelv) tartalmaz előírásokat a polgári és 

kereskedelmi ügyekben végzett közvetítéssel kapcsolatban. Az irányelv 2008 májusa óta van 

hatályban. Magyarországon a 2002. évi LV. törvény rendelkezik a közvetítői tevékenységről. 

A közvetítői tevékenység felett Magyarországon az Igazságügyi Minisztérium törvényességi 

felügyeletet gyakorol, a közvetítőkről és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyekről vagy 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokról közvetítői névjegyzéket vezet.  

A közvetítés fogalma alatt a jogalkotó olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve 

hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás ért és 

kíván szabályozni, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a 

vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek 

közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.10 

A közvetítő a felkérést írásban, telefax vagy elektronikus levél formájában is kaphatja, 

Miután a közvetítő elfogadta a felkérést a feladatra, meghívja a feleket az első megbeszélésre, 

 
10 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 2. §.  
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amelyen mindegyik félnek személyesen jele kell lennie. Bármelyik fél távolmaradása az első 

megbeszélésről az eljárás megindulásának akadályát képezi. Az első megbeszélésnek lényege, 

hogy a felek írásos nyilatkozatban rögzítik az eljárás során felmerülő díjak és költségek 

előlegezésének és viselésének szabályait. A nyilatkozat aláírásával az eljárás kezdetét veszi. A 

felek személyes részvétele, továbbá meghallgatása az eljárás során nélkülözhetetlen. Nem 

kötelező, de nem is kizárt a jogi képviselet az eljárás során. A jogi képviselők aktivitása a 

közvetítői eljárásban félreviheti az eljárást és meghiúsíthatja célját, mivel a közvetítői 

eljárásban elérhető kompromisszum nem biztos, hogy kielégíti egy jogi képviselő azon 

törekvéseit, amelyek egy peres eljárásban megcélozhatóak és elérhetőek. Gyakorlatban tetten 

érhető a jogi képviselőknek az a téves felfogása, amely a közvetítői eljárást egy sajátos peres 

eljárási fajtának fogja fel.  

A képviselet mindkét eljárástípusban megengedett, sőt a polgári peres eljárás során, bizonyos 

esetekben kötelező. Álláspontom szerint az irányelv által megfogalmazott tájékoztatást a 

közvetítői eljárással kapcsolatban a jogászok, jogi képviseletet ellátó ügyvédek, jogtanácsosok 

között is népszerűsíteni kellene, mivel a peres eljárás mellett a közvetítői eljárás sem kényszeríti 

őket tétlenségre. Az ügyfeleik képviseletében és érdekében hasznos tevékenységet tudnak 

kifejteni a közvetítői eljárás során is, csak ez más irányú megközelítést igényel, mint a peres 

képviselet. A közvetítési eljárás során a szakmai tevékenységek közül a jogi tanácsadás, okirat 

szerkesztés és a többi jogász kollégával való konstruktív együttműködés dominál. 

Az eljárás során a felek előadják álláspontjukat és bemutatják az álláspontjukat alátámasztó 

iratokat. A közvetítő különböző tárgyalási megoldásokat is alkalmazhat, pl. a feleket 

együttesen, de külön-külön is meghallgathatja. A közvetítői eljárás videokonferencia keretében 

is lebonyolítható. A lényeg – és ezt a felek személyes jelenléte garantálja -, hogy a felek 

meghallgassák egymás álláspontját és érzelmileg „átérezzék” egymás helyzetét. A személyes 

indokoknak és motivációknak a közvetítői eljárásban nagy szerepük van. A mediátor aktívan 

közreműködik abban, hogy a felek megállapodásra jussanak, de azt közösen, akarva kell 

kialakítaniuk, hiszen a megállapodás végrehajtásának is ez lesz az alapja. A felek által a 

közvetítői eljárásban kötött megállapodás nem kikényszeríthető és nem végrehajtható, az abban 

foglaltaknak a felek csak önkéntesen tehetnek eleget. A közvetítői eljárásban a feleknek nem a 

mediátort kell meggyőzniük az igazukról és nem egymást kell legyőzniük, hanem egymással 

együtt kell működniük és ezáltal kell közös nevezőre jutniuk, amely végül az írásban foglalt 

megállapodásban ölt testet.  

A közvetítői eljárásnak az eredménye egy megállapodás a felek között, amely írásba 

foglalásra kerül. A megállapodás betartása a felek részéről az alakiság mellőzését nem pótolja. 
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A megállapodás nem végrehajtható és nem kikényszeríthető, annak betartása a feleken múlik. 

A közvetítés eredményeképpen született megállapodás végrehajtása is mutatja, hogy a 

közvetítői eljárás önkéntes, annak minden eleme önkéntesen betartható, de az érintett fél akár 

menet közben is meggondolhatja magát és kiléphet az eljárásból. A felek nincsenek kizárva 

abból, hogy a közvetítést követően vagy akár alatta is bírósághoz forduljanak és bírósági pert 

kezdeményezzenek. Az irányelv nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a közvetítés 

igénybevételével kapcsolatos nemzeti jogszabályok nem akadályozhatják a közvetítői 

eljárásban érintett feleket az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférési joguk gyakorlásában.11 Az 

elévüléssel kapcsolatos szabályok is ehhez a főszabályhoz igazodnak, mivel a közvetítői eljárás 

megindítása az elévülést megszakítja. A közvetítői eljárás megállapodással történő eredményes 

befejezése után az elévülésre a Ptk.-nak az elévülés megszakítására, a közvetítői eljárás 

eredménytelensége esetén a Ptk.-nak az elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezéseiben 

foglaltak irányadóak. 12   A közvetítőket az eljárásuk során elhangzottakkal kapcsolatban 

titoktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettség a közvetítői tevékenységet követően is 

fennáll. Egy a felek közötti jogvitából eredő későbbi perben a tanúvallomást megtagadhatja a 

jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő.13 Mivel a 

nemzetközi előírásokkal összhangban a közvetítői eljárás résztvevői nincsenek elzárva a 

bírósághoz fordulás jogától, így a közvetítői eljárás során elhangzott kijelentések, vállalások 

sem determinálhatják ugyanazon felek közötti, ugyan azon jogvitából eredő, egy a közvetítői 

eljárást követő peres eljárás kimenetelét sem.  

Azonban ha a közvetítői eljárásban a felek között megállapodás jött létre, annak 

egyezségként történő jóváhagyása érdekében bármelyik fél a per megindítása előtt a perre 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon egyezségi kísérletre idézést kérhet. Ha az 

egyezségi kísérletre idézést a megállapodást megkötő felek közösen kérik, az eljárás bármely 

hatáskörrel rendelkező bíróságon lefolytatható. Az egyezség bírósági jóváhagyása esetén a 

felek közötti egyezség ítélet jogerejével fog bírni.  

A közvetítői eljárás előnyei között meg kell említeni, hogy  

• kedvezőbb költségekkel jár egy bírósági eljáráshoz képest; 

• idő spórolható meg vele, gyorsabb a bírósági eljárásokhoz képest; 

• a vita megoldásában a felek közösen vesznek rész és azt ők hozzák meg;  

• a közvetítői eljárás önkéntes; 

 
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EC irányelve 5. cikk (2) bekezdés. 
12 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 31. § (2) bekezdés. 
13 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 290. § (1) e) pont. 
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• a közvetítői eljárással a felek közötti viszony konstruktív irányba mozdítható el és a 

jövőbeni kapcsolat megóvható; 

• a peres eljárások elkerülésével, a bíróságokra nehezedő ügyteher csökkenthető.  

 

PERES ELJÁRÁS 

A polgári peres eljárás célja, szemben a közvetítői eljárásokkal „a jogvédelemben foglalható 

össze, amely nemcsak abban valósul meg, ha a bíróság a felperes keresetének helyt ad, hanem 

azzal is, ha azt elutasítja, ilyenkor ugyanis az alperes jogait védi”.14 Fogalmazhatunk úgy is, 

hogy a per ultimaráció, amely végső mentsvárat és megoldást kínál a jogvédelmet kereső 

félnek. A vita és a felek közötti konfliktus kielemzésekor látszik, hogy a felek közötti viszony 

végleg megromlott, az békés úton, közvetítői eljárás keretében nem orvosolható. Erre a Pp. 167-

168. §§-ban utal, a régi Pp. pedig kifejezetten rögzítette, hogy a ha a felek jogvitájukat peren 

kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a keresetlevélhez csatolnia kellett a felperes és 

az alperes által tett írásbeli nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat (levelezés, jegyzőkönyv), 

vagy azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését 

megkísérelte.15 Ezzel a felperes igazolta, hogy követelését a per megkezdését megelőzően 

közölte az alperessel, aki arról tud, de annak teljesítésétől vagy egy más, számára is elfogadható 

megoldásról történő tárgyalástól elzárkózott. Mint a korábbiakban is utaltam rá, a peres eljárás 

nem hasonlítható össze a közvetítői eljárással, csupán a felek közötti vitarendezési eljárás 

eredményeképpen létrejött megoldások vethetők össze, hiszen a peres eljárás esetében a 

viszony megromlott, önkéntes alapon, közvetítői eljárás keretében nem rendezhető. 

Amennyiben a felek közötti viszony ilyen stádiumba került, a felek a peren kívüli békés 

rendezésre csak anyagi előnyök (pl.: illetékkedvezmény) vagy anyagi hátrány kilátásba 

helyezésével 16  kényszeríthetők.  Míg a közvetítői eljárás önkéntes, addig a peres eljárás 

esetében a felperes eldöntheti, hogy megindítja e a pert, de az alperes nem maradhat távol a 

pertől saját elhatározásából. A megindítását követően a peres eljárás a Pp. szabályai szerint 

halad előre, strikt, formalizált szabályok alapján. Bár a perkoncentráció elvének alapelvi szintű 

megjelenítésével és következetes alkalmazásával a per során a polgári peres eljárások 

hatékonyabbak és gyorsabbak lettek, igyekezve a perelhúzó magatartásnak gátat vetni, de ez a 

„formalizált” gyorsaság meg sem közelíti a közvetítői eljárás kevésbé formalizált és felek által 

alakított gyorsaságát és menetét.  

 
14 Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog I., Budapest, Wolters Kluwer Hungary, 2018, 24. 
15 1952. III. törvény a polgári perrendtartásról 121/A. § (2) bekezdés. 
16 Az Egyesül Államok peres gyakorlatában tetten érhető.  
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A peres eljárás során a felek nem együttműködnek, hanem egymás ellenében működnek és 

igyekeznek egy döntésre jogosult, a döntésre államilag felhatalmazott személyt, a bírót 

meggyőzni a maguk igazáról. A bíró személye nem választható meg a peres felek részéről, 

hanem az a bíró jár el az ügyben, akire kiszignálták az adott peres eljárást. Kizárás útján17 

esetlegesen módosulhat az eljáró bíró személye, de akkor sem arra, akit a fél vagy felek 

megjelölnek.  

 

BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS 

Az irányelv különös hangsúlyt fektet arra, hogy az egyes tagállamokban a közvélemény 

tájékoztatva legyen a közvetítők és a közvetítői szolgáltatást végző szervezetek elérhetőségével 

kapcsolatban.18 Az irányelv kifejezetten hangsúlyozza, hogy „adott esetben, és tekintettel az 

eset valamennyi körülményére, az ügyben eljáró bíróság felhívhatja a feleket a közvetítés 

igénybevételére a jogvita rendezése érdekében. A bíróság felhívhatja továbbá a feleket arra is, 

hogy vegyenek részt egy, a közvetítés igénybevételéről szóló tájékoztatón, ha ilyen 

tájékoztatókat tartanak, és azok könnyen igénybe vehetők.”19  

A beérkező ügyekkel kapcsolatban a bíróságoknak, eljáró bíróknak az ügy részleteinek 

megismerését, átvizsgálását követően azt kell megérezniük, hogy a felek közötti konfliktus 

milyen stádiumban van, vagyis alkalmas e a per tárgyalásra vagy a felek közötti vita, konfliktus 

rendezhető e közvetítői eljárás keretében. Az átvizsgálást követően a bíró felkínálhatja a 

feleknek a véleménye szerint leg megfelelőbb megoldást.  

A Pp. vonatkozó szabályai20 alapján „a bíróság a per bármely szakaszában megkísérelheti, 

hogy a felek a jogvitát vagy a vitás kérdések egy részét egyezséggel rendezzék.” A bírósági 

eljárás keretében a felek által kötött egyezséget nem vonnám be a közvetítési szabályok közé, 

azonban a rendelkezésből látszik, hogy a bíróságnak törvényi feladata, hogy a felek viszonyát 

ne csupán az ügy megindításakor, hanem a teljes eljárás alatt vizsgálja. Az egyezség egy olyan 

„lelki állapotot” feltételez a felek részéről, amikor már az eljárás súlya alatt érzik, hogy a békés 

megoldás és annak eredményének bíróság általi szentesítése hatásosabb az ügyük 

szempontjából, mint egy bírósági döntés. A Pp. ezen rendelkezéséhez kapcsolódva 

szabályozza, hogy „a bíróság - ha annak sikerére esély mutatkozik, különösen, ha a felek 

bármelyike kéri - tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének 

 
17 Pp. 12. – 19. §. 
18 Irányelv 9. cikk. 
19 Irányelv 5. cikk (1) bekezdés. 
20 Pp. 238. § (1) bekezdés. 
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lehetőségéről, feltételeiről és ezzel összefüggésben a szünetelés szabályairól. Ha a felek a 

közvetítői eljárás során megállapodást kötnek, azt a szünetelés időtartamán belül a bírósághoz 

egyezségként történő jóváhagyás végett benyújthatják” 21 . A közvetítői eljárás 

eredményeképpen megszülető megállapodást a bíróság az egyezséghez hasonlóan, amennyiben 

megfelel a jogszabályoknak végzéssel jóváhagyhatja. Ebben az esetben az „res iudicata” –t 

képez.22  

A bírósági közvetítésnek 3 konjunktív feltétele van: 

1. a felek között legyen folyamatban lévő peres-, vagy nemperes eljárás;  

2. a felek közös, írásbeli kérelmet terjesszenek elő, amelyben kérik a bírósági közvetítési 

eljárás lefolytatását; 

3. olyan bíróságnál terjesszék elő, amely ellát bírósági közvetítési feladatokat. (Közvetítői 

eljárásra a Pp. szerinti illetékességi szabályok nem irányadóak.) 

Bírósági közvetítőként eljárhat bírósági titkár vagy rendelkezési állományba helyezett bíró. 

Az érintett bíróságon az elnök helyi koordinátort jelöl ki, aki biztosítja a kapcsolattartást, 

szervezi és felügyeli a bírósági közvetítési feladatokat. A felek nem maguk választják meg 

bírósági közvetítés esetében a közvetítő személyét, hanem azt az eljáró bíróságon ügyelosztási 

rendben rögzítik, akinek nevéről, az első tájékoztató megbeszélés időpontjáról és az eljárásban 

történő képviselet lehetőségéről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a 

bíróság a feleket.23   

Bírósági közvetítés igényelhető az olyan helyzetekben, amikor a felek későbbi kapcsolat 

fenntartása követeli meg, hogy a békés megoldást találjanak vitás helyzetük rendezésére. 

(munkaügyi perek, szomszédjogi perek) Bírósági közvetítés indoka lehet, ha a felek közötti 

konfliktus személyes jellege. (családjogi viták), valamint az is indokul szolgálhat, ha a cél a 

peres eljárás során előálló hátrányos következmények elkerülése. (elszámolási perek, házastársi 

vagyonmegosztási perek) 

Nincs lehetőség bírósági közvetítés igénybevételére, amennyiben bírói ítélet szükséges a 

joghatás kiváltásához (pl.: házassági bontó perek; gondnokság alá helyezési eljárás; apaság 

megállapítása iránti perek), valamint amennyiben közrend védelme indokolja (közigazgatási, 

végrehajtási perek), hogy ne kerülhessen rá sor.  

 

 

 
21 Pp. 238. § (2) bekezdés. 
22 Pp. 239. § (1) – (3) bekezdés. 
23 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 38/B. § (4) bekezdés. 
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A bírósági közvetítés kötelező esetei:  

• szülői felügyeleti jog rendezése; 

• szülő-gyermek közötti kapcsolattartás szabályozása; 

• gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, valamint 

• határon átnyúló jogviták esetében.  

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Míg a polgári peres eljárás célja a jogvédelem, addig a közvetítői eljárás célja a felek közötti 

bizalom megteremtése, a tárgyalási stílus megváltoztatása és ezen keresztül az „egymásra 

figyelő párbeszéd” kialakítása. Az eltérő célok is mutatják, hogy a közvetítői eljárás a polgári 

peres eljárásnak nem alternatívája, hanem egy közös kezdeményezés a vitában álló felek között 

a fennálló konfliktushelyzet rendezésére. A közvetítői eljárás a felek aktív, konstruktív 

magatartását követeli meg, amelyben együttműködve, közösen, párbeszéd útján oldják meg 

vitájukat és az együttműködés értékéből semmit nem von le az sem, hogy a felek egy harmadik 

személy segítségét veszik igénybe párbeszédük során. A párbeszéd eredménye a megállapodás, 

amelyben a felek írásban lefektetik a minden fél számára elfogadható és betartható megoldást. 

A megállapodásban foglaltak betartása is önkéntes, az abban foglaltak nem kényszeríthetők ki 

állami kényszer útján.  

A peres eljárásban a felperes a bírósághoz fordul, mivel csak a bíróság döntésében látja 

megoldását az alperessel fennálló konfliktusának. Jogi védelemért folyamodik. A felperes az 

alperessel szemben áll, a felek a Pp. szabályai alapján „küzdenek” egymással, mindkét oldal a 

bíróságot igyekszik meggyőzni igazáról és a bíróság fog igazat adni egyik vagy másik félnek. 

A bíróság döntése objektív alapokon, bizonyítékokon nyugszik, amelyek értékelésének a 

bírósági ítélet indokolásából ki kell tűnnie. A bíróság a jogszabályi előírásokat alkalmazza a 

felek közötti konfliktus, jogvita megoldásában, azonban ennek – szemben a közvetítői eljárással 

– inkább objektív alapjai vannak. A közvetítői eljárás során az objektív tények mellett a 

szubjektív, érzelmi szempontok is szerepet játszanak és döntő szerepük van a megállapodás 

kialakításában.   

A magyar jogásztársadalom részéről fontos lenne a közvetítő eljárás szabályainak és a benne 

rejlő lehetőségeknek alapos ismerete, mivel ezeken keresztül a közvetítői eljárás hasznosan 

beilleszthető lenne az ügyfelek közötti vitarendezések sorába.  
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KULIFAY BÁLINT 

A LENGYEL-LITVÁN ÁLLAMKÖZÖSSÉG 

 

BEVEZETŐ 

A huszonegyedik században Kelet-Közép-Európa az állami széttagoltságról ismert. A 

megannyi itt élő, különböző nyelvű nép szinte mindegyike rendelkezik saját, gyakran igen 

csekély kiterjedésű nemzetállammal. A térségbeli birodalmak emléke elsősorban német vagy 

orosz államóriásokat hoz vissza az emberek emlékezetébe, pedig a köztes népek – mint a 

magyar vagy a lengyel nemzet – is képesek voltak birodalmak, sőt, nagyhatalmak létrehozására. 

Ezek közül is a legprominensebb a lengyel és a litván államok uniója, később 

államközössége, amely szokatlannak volt tekinthető nemcsak hatalmas mérete miatt, amely egy 

időben a világ legnagyobb keresztyén országává tette, hanem azon tény szerint is, miszerint 

kiterjedésének csúcsán két államalapító nemzete alig érte el a teljes népesség felét. 

 

PERSZONÁLUNIÓ 

A Lengyel-Litván Unió története Magyarországgal kezdődik. III. Kázmér lengyel király 1370-

es halálakor a trónt unokaöccsére, az Anjou-házi I. Lajosra hagyta, aki 1342 óta Magyarország 

és Horvátország királya volt.1 A bonyodalom akkor keletkezett, amikor Lajosnak sem sikerült 

férfi utódot nemzenie. Míg Magyarországon biztosított volt a leányági öröklés, a lengyel 

nemesség csak királyt volt hajlandó elismerni, királynőt nem.  

Ennek orvoslására Nagy Lajos 1374-ben Kassára hívta a lengyel főnemesség és főpapság 

színe-javát, majd hívei rájuk zárták a város kapuit, nem engedve őket távozni, amíg el nem 

fogadják a király ajánlatát. Cserébe három leánya egyikének elismeréséért, mint lengyel 

királynő, Lajos a következő, legkevésbé sem csekély kiváltságokat kínálta: 

• Lengyelország területi sérthetetlenségének biztosítása; itt fontos megemlíteni, 

hogy Lajos az előző évtizedekben többször is magyar katonákkal védte 

Lengyelországot, elsősorban litván ellenségeivel szemben. 

• Lengyelország teljes felmentése a királyi adók alól. Mindössze a jobbágytelkek 

tartoztak évenkénti két garas adófizetéssel; az ország védelmét azonban ennek 

következményeként a nemeseknek kellett ellátniuk. 

• Lengyelország legfontosabb pozíciót – mint a nádor, várnagy, bíró, ill. 

alkamarás – nem viselhette magyar vagy egyéb idegen nemes, kizárólag lengyelek. 

 
1 A sors úgy hozta, hogy az utókor mindkét királyt a „nagy” jelzővel illeti. 
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Bár a méltóságok elfogadták az ajánlatot, mégis, Lajos nyolc évvel későbbi halála pusztító 

polgárháborút szült, a kiválasztott utód, Mária királynő férje, Luxemburgi Zsigmond, ugyanis 

igen népszerűtlen volt a lengyel nemesség bizonyos érdekcsoportjai körében. A hároméves 

konfliktus egy kompromisszimus megoldással zárult, miszerint Mária helyett a tízéves Hedvig 

lett a lengyel királynő. 

A lengyel nemesség azonban megelégelte a Magyar Királysággal való perszonáluniót és ez 

lett végül Hedvig koronájának az ára. 2  A kis-lengyelországi mágnások intrikáinak 

köszönhetően végül sikerült az összes nyugati és déli uralkodóházat kiszorítani a lengyel trón 

közeléből, helyettük keletről, a pogány Litvániából hívva férjjelöltet az ifjú királynő számára.3 

Az ezt megvalósító jogi aktus a krevai unió néven vált ismertté; ebben, cserébe a házasságért, 

a litván nagyherceg a lengyel koronához csatolta teljes, terjedelmes országát, felvette a 

keresztyénséget, Hedvig volt Habsburg jegyesének pedig 200.000 forint kárpótlás kifizetését 

vállalta. 

Miután Hedvig első szülésébe fiatalon belehalt, Jagelló, aki megkeresztelkedésekor az 

Ulászló nevet kapta, immáron egymaga irányíthatta a lengyel-litván államot, amely igen 

gyorsan elérte az egyik elsődleges célját és az 1410-es grünwaldi csatában végérvényesen 

leszámolt a Német Lovagrend jelentette fenyegetéssel. Az általa alapított Jagelló-ház Európa 

egyik leghatalmasabb dinasztiájává vált, hatalma csúcsán – 1490 és 1526, tehát Mátyás és 

Mohács közt – Magyarország és Lengyelország trónját is birtokolták, s az általuk uralt terület 

majdnem kétmillió négyzetkilométert tett ki. Cseh és magyar ága 1526-ban, litván és lengyel 

ága 1572-ben halt ki. 

A két ország egyesülését újabb és újabb szerződésekkel stabilizálták és mélyítették el: az 

1401-es vilnius-radomi és az 1413-as horodłói uniót követően már közös szejmeket 4 

szerveztek, ahol a litván nemesség egy része már a lengyelekkel egyenrangú státuszban tudott 

tárgyalni; itt negyvenhét bojár nemzetség kapott címert és elismerést. A grodnói unió 1432-ben 

tisztázta a még fennforgó örökösödési kérdéseket és határterületeket vont el Litvániától 

Lengyelország javára. Míg 1499-ben a krakkó-vilniusi unió a perszonáluniót felbontván 

dinasztikus unióvá5 változtatta azt – amely két külön, ám egyazon házból származó uralkodót 

jelöl –, a két évvel későbbi mielniki unió már vissza is állította a korábbi állapotot. Ekkora már 

 
2 Norman Davies: God's Playground. A History of Poland. The Origins to 1795., Oxford, Oxford University Press, 

2005, 94. 
3 Oskar Halecki – W. F. Reddaway – J. H. Penson: The Cambridge History of Poland, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2016, 194–196. 
4 A szejm leginkább a magyar országgyűlés szóval adható vissza; funkcióját tekintve ezutóbbival azonos. A mai 

lengyel parlament is a középkori nevét viseli, akárcsak a magyar, illetve a horvát törvényhozás (szábor). 
5 Hasonlóan az Ibériai-félszigeten, Kasztília és Aragón között létező közjogi helyzethez. 
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mind az oszmán, mind az orosz állam kellőképpen megerősödött ahhoz, hogy alapvető 

fenyegetést jelentsen a lengyel és litván érdekekre; az orosz nagyfejedelmek birodalmi álmait 

Bizánc bukása és a „Negyedik Róma” koncepciója csak még tovább fűtötte.6 A komoly külső 

fenyegetések tehát jelentékeny szerepet játszottak a két ország közötti kapcsolatok szorosabbra 

vonásában. 

 

ÁLLAMKÖZÖSSÉG 

A legfontosabb lengyel-litván államközi szerződésnek az 1569-es lublini unió bizonyult, amely 

olyan mély változásokat hozott a két ország viszonyrendszerében, hogy ettől az időponttól 

dátumozzuk az államközösség létrejöttét, melyet hivatalosan a Két Nemzet Köztársasága néven 

emlegettek. 

Apropóját az adta, hogy II. Zsigmond Ágost, az utolsó Jagelló-házi uralkodó három házasság 

után is teljesen gyermektelen maradt, így tehát a nőági örökösödés sem jöhetett szóba és 

alternatív megoldás után kellett néznie. Ez a megoldás lett a választáson alapuló trónutódlás, 

mely függetlenítette az uniót a dinasztikus kérdésektől.  

A lublini szejmen elfogadott, döntőbb rendelkezések a következők voltak:  

• A korábbi, konföderatív konstelláció helyébe egy központosítottabb, föderális 

jellegű állam lépett, ahol a közös fővárosnak, Varsónak igen fontos szerep jutott, itt 

döntött ugyanis a szejm az egyre növekvő számú közös ügyről, valamint itt kerültek 

megválasztásra az új uralkodók. A század végére a királyi udvar is elhagyta Krakkót, 

hogy Varsóba költözzön. 

• Lengyelország annektálta a korábban Litvániához tartozó, ukrajnai területek 

túlnyomó többségét. Erre az ürügyet a litván nemesség kivonulása jelentette a lublini 

országgyűlés első fordulójáról; ezen a ponton mindkét fél belátta, hogy az erőviszonyok 

nem egyenlőek, a litván államot pedig csak a lengyelek menthetik meg az időközben a 

sztyeppei muszlim szomszédjait leverő, s rohamléptékben erősödő orosz államtól. A 

lengyel seregek innentől kezdve folyamatos szereplői lettek az oroszok, tatárok és 

törökök elleni háborúknak. 

• Az ú.n. Királyi Poroszország vazallusi státuszának felszámolása és a lengyel 

vajdasági rendszerhez csatolása. Ezzel a volt német keresztes lovagi állam megmaradt 

autonómiáját is elvesztette, bár a huszadik századdal ellentétben az itteni német 

 
6 Zigmantas Kiaupa – Jūratė Kiaupienė – Albinas Kunevičius: The History of Lithuania Before 1795., Vilnius, 

Lithuanian Institute of History, 2000, 220–222. 
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többséget érintetlenül hagyták, az ellengyelesítés fő csapásiránya inkább a rutén és 

litván területek felé irányult. 

Természetesen a fenti változások a lengyel nemesség hatalmának igen nagy mértékű 

növekedéséhez vezettek. Annak érdekében, hogy szerzeményeiket hosszútávon is 

megőrizhessék a lengyel korona számára, az uralmuk alatt álló keleti szláv népek nemességét 

– sőt, a litván nemességet is – módszeres lengyelesítésnek vetették alá, amely ellen az előbbiek 

görögkeleti hite is csak ideig-óráig biztosított védelmet, s idővel már szinte csak a köznép 

beszélt ruszin vagy litván nyelven. A litván nyelv – ellentétben például a latin, német, örmény 

vagy héber nyelvekkel – még hivatalos elismerést sem kapott, dacára a Jagelló-ház litván 

eredetének, a litván állam tekintélyes kiterjedésének és a litván nemesség az unióban betöltött 

kulcsszerepének.  

A fenti állapotok vezettek ahhoz a sajátos közjogi helyzethez, amely talán az Államközösség 

legjobban ismert aspektusa: az úgynevezett arany szabadság. Ez annyit tett, a Két Nemzet 

Köztársaságában Rex regnat et non gubernat; tehát a király uralkodik, nem pedig kormányoz.7 

Ennek oka elsősorban az évszázadok során felhalmozott és sikeresen megóvott kiváltságokban 

keresendő; itt köszön vissza Nagy Lajos eredetileg csak ideiglenesnek szánt kassai privilégium-

csokra is, amely csak az első volt egy hosszú sorban. Míg a nyugat-európai uralkodók sikeresen 

regulázták meg a nemességüket és centralizáltak egy felvilágosult abszolutizmus irányába, 

addig Kelet-Közép Európa pusztáin egy merőben egyedi nemesi demokrácia fejlődött ki. 

A szabad vétó intézménye 1652-ben került bevezetésre. Ennek értelmében a törvényhozást 

szinte teljesen uraló nemesség – akik, ellentétben Nyugat- és Közép-Európával, az 

össznépesség igen jelentős részét, mintegy 10-15%-át tették ki – olyan erős vétójoggal 

rendelkezett, hogy minden szavazást csak egyöntetű támogatás mellett lehetett elfogadni. Ha 

csak egyetlen képviselő is ellenkezett, a törvényhozás ellehetetlenedett. Természetesen a rivális 

nagyhatalmak – kezdve Oroszországtól Poroszországon át az osztrákokig, a svédekig és a 

franciákig – örömmel vesztegették meg a lengyel nemesség egyik-másik tagját, ám a közjogi 

paralízis enélkül is szinte garantálható volt.8  

Ráadásul a nemesi előjogokat védendő, a ius resistendi égisze alatt a 16. század végétől 

úgynevezett „konföderációkat” is szervezni kezdtek. Itt a szó nem a hagyományos államjogi 

 
7 Bruno Aguilera-Barchet: A History of Western Public Law: Between Nation and State. New York, Springer 

Publishing, 2015, 182. 
8  Juliusz Bardach – Boguslaw Lesnodorski – Michal Pietrzak: Historia panstwa i prawa polskiego. Varsó, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, 223. 
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értelmében használatos, hanem a legkülönfélébb indoklással 9  létrehozott, lokális 

magánhadseregeket fedi, amelyek idővel csak egyre erősebbé váltak, s a nemesek gyakran 

egymás vagy a király ellen fordították őket. 

További kihívásokat okozott az unió egyre növekvő sokszínűsége. 17. századi fénypontján a 

lengyelek és a litvánok abszolút értelemben már kisebbségbe (40-50%) szorultak; hasonlóan a 

magyarsághoz a korabeli Magyar Királyságban. Hatalmas területein hatalmas számokban éltek 

ruszinok, 10  németek és askenázi zsidók is, akik nagyobb számban telepedtek le az 

Államszövetség területén, mint a világon bárhol másutt. Jelentős örmény, lett, oláh, cseh, 

magyar, olasz, sőt, skót és francia hugenotta közösségek is jelen voltak. Ezutóbbi is azt jelzi, 

hogy az unió korai vallási toleranciája, amely az erdélyi példát mintázta, igen vonzó volt a 

máshol, főleg nyugaton üldözött vallási kisebbségek számára, bár ez a tolerancia az 

ellenreformáció szinte teljes mértékű újrakatolicizálásával hosszú időre véget ért. 

Mindezek ellenére a Lengyel-Litván Unió tartósnak bizonyult és évszázadokon át helytállt 

egyre erősödő szomszédai ellen. 1612-ben legyőzte Oroszországot és megszállta Moszkvát; 

egy ideig olybá tűnt, véglegesen. Azonban III. Zsigmond ambíciózus terve az orosz nép 

katolicizmusra térítésére túl nagy ellenállásba ütközött és végül a lengyelek kénytelenek voltak 

visszavonulni, meghagyva az orosz állam függetlenségét. Az Államszövetség szintén döntő 

szerepet játszott Magyarország felszabadításában és az Oszmán Birodalom sokszázados 

fenyegetésének megszüntetésében, mikor 1683-ban, a történelem legnagyobb feljegyzett 

lovasrohama során megsemmisítette a Bécs alatt összevont török seregeket, majd a Szent Liga 

élén végleg kiszorította őket a Kárpát-medence szinte egész területéről.11 

A folyamatos inváziók – eleinte török támadások, szinte évenként megismétlődő tatár 

rabszolgaszerző betörések,12 illetve később svéd és orosz birodalmi háborúk –, valamint a 

növekvő belső káosz azonban megállíthatatlannak tűnő hanyatlásra kárhoztatták a kettős 

államot. A forradalmak idején, 1791-ben még tettek egy utolsó kísérletet a sors megfordítására. 

Ezen év május 3-án13 létrehozták a világ második és Európa első írott alkotmányát, amelyben 

 
9  Többek között rendvédelem, kisegítő katonai feladatkörök, illetve természetesen maguknak a nemesi 

kiváltságoknak a védelme. 
10 Ekkoriban az ukrán és a fehérorosz nemzeti öntudatok még csak formálódóban voltak, ezért a legtöbb korabeli 

forrás az orosz államon kívül, attól nyugatra élő, de ortodox vagy görögkatolikus szláv népeket általában a 

„ruszin”, illetve „rutén”  jelzőkkel illeti. Ez csak jóval később szűkült le a Magyarország északkeleti részén élő 

szláv kisebbségre, akik a Habsburg impérium égisze alatt más történelmi fejlődésen mentek keresztül az 

identitásformáló 19. században, mint a Kárpátokon túli rokonaik. 
11 William J. Duiker – Jackson J. Spielvogel: The Essential World History: Volume II: Since 1500., Boston, 

Cengage, 2016, 336. 
12 Galina Yermolenko: Roxolana in European Literature, History and Culture, Farnham, Ashgate Publishing, 

2010, 111. 
13 Ami a mai napig fontos lengyel nemzeti ünnep. 
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mintegy másfél évszázad után eltörölték a liberum veto intézményét, s betiltották a 

„konföderációkat” is. Az új, kétkamarás szejm már a hatalmi ágak háromfelé választásának 

gondolata alapján született; az alkotmány a hatalmat a nemesség kizárólagos irányításából az 

egész népre ruházta át, s bár a jobbágyság intézményét nem törölte el, mégis védelmet nyújtott 

mind a parasztságnak, mind a polgárságnak.  

Ezzel párhuzamosan a király jogkörét is kiszélesítették, reménykedve abban, hogy egy erős 

végrehajtó hatalom képes lesz elűzni az ország végzetét, miközben a királyválasztás eltörlésével 

és a hagyományos trónöröklés visszavezetésével további stabilitásban reménykedtek. Az 

ország kettős jellege azonban megszűnt: a litvánoknak nyújtott kiváltságok ellenére immár egy 

kifejezetten lengyel állammá alakult át. 

 

UTÓÉLET ÉS ÖSSZEGZÉS 

Amint tudjuk, Lengyelország 1795-ben megszűnt önálló államként létezni, s a Porosz 

Királyság, az Osztrák Császárság és az Orosz Birodalom részeivé vált, bár a napóleoni háborúk 

idején úgy tűnt, eme szerencsétlenség csak rövid ideig fog tartani, hiszen a franciák 

újjáélesztették a szuverén lengyel államiságot a Francia Császárság szövetségei rendszerén 

belül, Varsói Hercegség néven. A koalíciós győzelmet követő visszarendeződés után Lengyel 

Királyságként folytatódhatott korlátozott államiságuk, az orosz impérium részeként, ám a nagy, 

19. századi felkelések eredményeképp még ez a részleges önkormányzatiság is elolvadt, s az 

1830-as, majd az 1860-as évektől egyre nyíltabbá vált az oroszosítás és az ortodox vallás 

terjesztése.14 

Nem meglepő, hogy a század leghíresebb és minden bizonnyal legbefolyásosabb lengyel 

államférfija, Adam Jerzy Czartoryski herceg is – aki I. Sándor cár külügyminisztereként és 

személyes barátjaként gyakorlatilag a Lengyel Királyság életre hívójaként nevezhető meg15 – 

az Államszövetségre tekintett vissza, mint a lengyel politikai nemzet aspirációinak ideális 

irányára. Elképzelései szerint, melyeknek 1831-től kezdett határozottan hangot adni, az új, 

föderatív Államszövetségnek immáron az összes nyugati- és délszláv népet, sőt, a magyarokat 

és románokat is magában kellene foglalnia, hiszen csak így lehetséges ellenállni az ekkorra már 

minden eddiginél erősebbé vált Orosz Birodalommal szemben. Úgy vélte, a lengyelség ideális 

helyzetben van az említett népek konfliktusainak diplomáciai úton való elegyengetéséhez, 

tervéhez azonban a várt francia-angol-török támogatás nem érkezett meg, a magyar kiegyezés 

 
14 Czesław Miłosz: The History of Polish Literature, Berkeley, University of California Press, 1983, 196. 
15  Rett R. Ludwikowski: Constitution-Making in the Region of Former Soviet Dominance, Durham, Duke 

University Press, 1996, 12–13. 
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a Kárpát-medence többi népével – leszámítva a hatvanas évek végén a németséget és a 

horvátságot – pedig nem történt meg. 

Nemkülönben az Államszövetség tisztelőjeként tarthatjuk számon Józef Piłsudski 

tábornagyot, a 20. századi, önálló lengyel államiság fő letéteményesét, akinek Intermarium 

nevű elképzelése egy Czartoryski-éhoz hasonló, teljes Kelet-Közép Európát átszelő föderáció 

vagy konföderáció lett volna, amely reményei szerint garantálhatta volna a térség és Európa 

védelmét az ambíciózus nagyhatalmakkal, illetőleg a kommunizmussal szemben. 16  A terv 

nukleusza, Litvánia és Ukrajna csatlakozása az előbbi területi kérdések miatti ellenségessége 

és az utóbbi a Szovjetunió általi bekebelezése okán hiúsult meg, a nagy háború végén, frissen 

felrobbantott Kárpát-medence és az Osztrák-Magyar Birodalom helyén létrejövő kisantant és 

Kis-Magyarország pedig még sokkal kevésbé voltak hajlandóak bárminemű békülésre, mint az 

1848-at övező időkben.  
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REGŐS FRANCISKA 

A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG ÉS AZ ANTARKTISZI 

BÁLNAVADÁSZAT ÜGY 

 

BEVEZETŐ 

A Nemzetközi Bíróság 2014 március 31.-én hirdetett ítéletet Ausztrália és Új-Zéland valamint 

Japán között felmerülő jogvitában. A Nemzetközi Bíróság asztalán megforduló 

környezettárgyú ügyek között a frissebbek közé tartozik.  

A cetekre már régóta vadászik az emberiség. A „modern” bálnavadászat kezdete 

visszavezethető egészen körülbelül a 11. századra, amikor a Baszkok a Vizcayai-öbölben élő 

cetpopulációkra kezdtek el vadászni.1 Ebben az időszakban az úgynevezett „jobb bálna” nevű 

bálnafaj szinte teljesen eltűnt az öböl területéről.2 Ennek eredményeképp a bálnavadászat egy 

igen elterjedt kereskedelmi ágazattá nőtte ki magát. A 19. századra négy bálnafaj teljesen a 

kihalás szélére került.3 A 20. század elején a populációk gyors csökkenése miatt a vadászat 

egyre délebbre mozdult el, az Antarktiszt felé, amivel az antarktiszi bálnavadászat korszaka 

vette kezdetét.4 A bálnavadászat szabályozás még igen gyenge volt. Ennek oka, gazdasági 

célokban rejlik.5  Az ipar rendkívül gyorsan pusztította a bálnákat, és az 1920-as években 

megjelentek az első aggodalmat kifejező jelentések is. 6  Hamarosan, létrejött az első 

bálnavadászat szabályozásáról szóló genfi egyezmény.7 A két legnagyobb, bálnavadászatot 

folytató állam, Japán és a Szovjetunió nem fogadta el az egyezményt.8 Japán a későbbi, 1937-

es bálnavadászat szabályozásáról szóló egyezménynek sem volt részese.9 Az egyezmények 

nem tűntek hatékonynak, a levadászott egyedek számának mérvadó csökkenése nem 

következett be. Ennek hatására a második világháborút követően létrejött az 1946-os 

 
1  James E. Scarff: The International Management of Whales, Dolphins, and Propoises: An Interdisciplinary 

Assesment, Ecology Law Quartely Vol. 6, 1977/2, 344. 
2 Uo. 344. 
3 Szürke, jobb, hosszúszárnyú és a grönlandi bálna: Uo. 346. 
4 Uo. 347. 
5 Carl Q. Christol – John R. Schmidhauser – George O. Totten: The Law and the Whale: Current Developments 

in the International Whaling Controversy, Case Western Reserve Journal of International Law, Volume 8., 1976/1, 

149. 
6 M. Jose Leon Suarez a Nemzetek Szövetsége felé tett jelentésében felhívta a figyelmet a problémára, lásd: M. 

Jose Leon Suarez: Report on the Exploitation of the Products of the Sea, American Journal of Inernational Law, 

1926, 236. 
7 Christol–Schmidhauser–Totten: The Law and the Whale, 150. 
8  Michael Bowman – Peter Davies – Catherinte Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2010, 151. 
9 Uo. 151. 
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bálnavadászat egyezmény,10 melynek rendelkezései az antarktiszi bálnavadászat ügy központi 

elemét alkotta. Az egyezmény igen meghatározó a cetvédelem területén,11 melynek a legtöbb 

nagy bálnavadászatot folytató állam részese. Az ügy jobb megértése érdekében elsőként az 

egyezmény és Japán az jogvitával kapcsolatos bálnakutató programjainak rövid ismertetésére, 

végül a Nemzetközi Bíróság ítéletének bemutatására kerül sor.  

 

Az 1946-os bálnavadászat egyezmény (ICRW) 

 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény célja a preambulumból olvasható ki. Célja egyrészről egy nemzetközi 

szabályozási rendszer felállítása a bálnafajok túlzott vadászatának védelmével szemben, 

másrészről a bálnaállomány megfelelő védelmének biztosításával a bálnavadászati ágazat 

szabályozott fejlődésének lehetővé tétele.12 Elsődleges tehát a bálnaállomány megóvása a jövő 

generációk érdekeinek figyelembevételével, mely mellett másodlagosként jelenik meg az ipar. 

Az egyezmény egyensúly teremtésre törekszik a fajok védelme és a bálnavadászati ágazat 

között.13 

 

A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (IWC) 

Az egyezmény egyik legfontosabb rendelkezése a 3. cikkben található, amely a Nemzetközi 

Bálnavadászati Bizottság (International Whaling Commission) felállításáról rendelkezik. A 

Bizottság évente ülésezik. Összetétele a szerződő államok tagjaiból áll, akik munkáját 

tanácsadók és szakértők támogatnak. 14  Az IWC feladatainak ellátása érdekében további 

bizottságokat állíthat fel, ezek közül a legfontosabbak a finanszírozási és adminisztrációs, 

tudományos és technikai bizottságok. 15  Az 1950-ben létrehozott Tudományos Bizottság 

elsődlegesen a részes államok által jelölt tudósokból áll. A Tudományos Bizottság a Bizottság 

munkáját segíti, különösen a bálnákkal és a vadászattal kapcsolatos tanulmányokkal 

összefüggésben. 

Az IWC továbbá javaslatokat fogalmaz meg a bálnavadászattal és a cetekkel kapcsolatban, 

tanulmányokat és vizsgálatokat készít, valamint adatokat gyűjt és elemez a bálnaállományról 

 
10  1946-os nemzetközi egyezmény (1946 International Convention for the Regulation of Whaling – 1948. 

november 10-én lépett hatályba). 
11 Christol–Schmidhauser–Totten: The Law and the Whale, 152. 
12 1946 International Convention for the Regulation of Whaling Preambulum 
13 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 153. 
14 1946 International Convention for the Regulation of Whaling 3. cikk 1. 
15 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 158. 
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és a bálnavadászat hatásairól, továbbá tanulmányozza a bálnaállomány populációinak 

fenntartását és növelésének módszereit.16 Az IWC legfontosabb feladata a fogási kvótákra, 

védett fajokra és vadászati módszerekre vonatkozó szabályok elfogadása, melyeket a Melléklet 

tartalmaz. 17  Ezeknek a szabályoknak az egyezmény céljait tekintve szükségesnek kell 

lenniük.18 Azonban az államok fenntartással élhetnek19, ami azt jelenti, hogy a fenntartással élő 

államok számára az adott rendelkezés nem lép hatályba.20   

Az IWC legjelentősebb rendelkezése az 1982-ben hirdetett kereskedelmi célú bálnavadászati 

moratórium, mely a kvótát nullára állította.21 Az egyezmény kezdetben csak nagyon kevés 

megszorítást tartalmazott, ami az állomány további, gyors csökkenésének megakadályozásához 

nem jelentett hatékony fellépést. Az ENSZ első 1972-ben Stockholmban rendezett nemzetközi 

környezetvédelmi világkonferenciájának hatására, azonban a Bizottság erősebben kezdett 

fellépni22 és 1982-ben moratóriumot hirdetett a kereskedelmi célú bálnavadászatra 1986-tól 

kezdődően.23 Ettől az időponttól kezdve a Mellékletben a kereskedelmi bálnavadászat kvótája 

nulla.24 A döntés ellen Japán, Norvégia, Peru és a Szovjet Unió is fenntartással élt.25 Közülük 

végül Japán és Peru visszavonta tiltakozását, így a Melléklet moratóriumra vonatkozó 

rendelkezése rájuk nézve is kötelezettséget jelentett.26  

A cetek védelme érdekében több védett terület felállítására is sor került, mint az Indiai-óceáni 

védett terület, majd 1994-ben a Déli-óceáni védett terület is, ahol Japán a jogvitában 

kulcsszerepet játszó kutatóprogramját folytatta. A védett területeken a kereskedelmi célú 

bálnavadászat tiltott, ami azt jelenti, hogyha a moratórium megszűntetésre kerül, ezeken a 

területeken akkor is tiltott marad a bálnák kereskedelmi célú vadászata. 27  Az egyezmény 

azonban egy kivételt lehetővé tesz az államoknak. Az egyezmény 8. cikke értelmében 

bármilyen más rendelkezés sérelme nélkül - ideértve a Mellékletet is - az államok tudományos 

kutatás céljából különleges engedélyt adhatnak bálnák leölésére. Japán kutatóprogramja is ilyen 

különleges engedély keretében folyt. Az engedély kiállítása minden szerződéses állam saját 

 
16 1946 International Convention for the Regulation of Whaling 4. cikk 
17 Uo. 5. cikk 1. 
18 Uo. 5. cikk 2. 
19 Az ilyen módosítások a kormányok értesítést követően 90 nap múlva lépnek hatályba. Azonban ha valamelyik 

állam ez időtartam alatt kifogásolja a módosítást, az további 90 napig nem lép hatályba. 
20 1946 International Convention for the Regulation of Whaling 5. cikk 3. 
21 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 152. 
22 Uo. 164. 
23 Un Doc/A/CONF.48/14, recommendation 33. 
24 Report International Whale Commission 33, 1983, 34th Annual meeting july 1982, 40. 2. 
25 Uo. 40. 2. 
26 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 163. 
27 Uo. 170. 
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felelősségi körébe tartozik: az IWC-nek nincs felhatalmazása arra, hogy az ilyenfajta 

különleges engedélyeket visszavonja, vagy megtiltsa kiadásukat.28 A moratórium kezdete óta, 

kapva az alkalmon, számos ország kezdett tudományos kutatásba. Izland például egy négy évig 

tartó kutatási programot futtatott,29 Norvégia pedig egy hatéves programot. A bálnakutatás iránt 

legeltökéltebb állam azonban egyértelműen Japán. Szinte minden évben futott kutatóprogramja. 

Volt olyan év, amikor több mint 1200 bálna levadászásáról számolt be. 30 

Összehasonlításképpen Izland és Norvégia legnagyobb száma 100 körül mozgott. 

A különleges engedély keretében folytatott kutatási tevékenységek segíthetik a helyzet 

általános kezelését, például az állományok beazonosításával, a populációk megfigyelésével.31 

Másrészről azonban a különleges engedély visszaélésre is lehetőséget adhat, ami végső soron 

aláássa a szerződés céljait, illetve a moratóriumot. A leölt bálnák egyébként nem vesznek kárba. 

Az egyezmény kimondja, hogy bármilyen bálna, amely különleges engedély alatt kerül 

vadászatra, amennyire az lehetséges, feldolgozásra kell kerülnie. 32  Japán tudományos 

kutatásából a bálnahús gyakran kerül az éttermek étlapjára, ahol ezekre a fajta húsokra 

ínyencségként tekintenek.33 Az IWC 2003-ban hozott egyik határozata szerint Japán különleges 

engedélyezés folyamán fogott bálnák húsából körülbelül 3000 tonna ehető terméket termel 

évente, melyek gyakran kereskedelmi célból kerülnek értékesítésre.34 A természet védelme 

iránti figyelem növekedésével, a moratórium és a védett területek bevezetésével, a 

bálnavadászattal foglalkozó államok számára a különleges engedély akár támaszkodási 

lehetőség is lehet.35 

 

  

 
28  Ray Gambell: The International Whaling Commission Today, Guðrún Pétursdóttir Whaling in the North 

Atlantic, University of Iceland Fisheries Research Institute, 1997, 59.  
29 Lásd bővebben: táblázat a különleges engedélyekre adott vadászatokról https://iwc.int/table_permit (Letöltés: 

2021. április 19.) 
30 Lásd bővebben: táblázat a különleges engedélyekre adott vadászatokról https://iwc.int/table_permit (Letöltés: 

2021. április 19.) 
31 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 177. 
32 1946 International Convention for the Regulation of Whaling 8. cikk (2) és Gambell 60. 
33 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 177. 
34 IWC Resolution 2003-2 Annual Report of the International Whaling Commission 2003, 60. 
35Jacwueline Peel: Introductory note to the whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), 

International Legal Materials, Vol. 54, 2015/1, 1. 
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Az ügy előzményei 

 

Ausztrália és Japán 

Érdemes megemlíteni, hogy Ausztrália és Új-Zéland valamint Japán között már korábban is 

felmerült egy jogvita, melynek tárgya a tenger természetes erőforrásainak a kiaknázásához 

kapcsolódott. Az úgynevezett kékúszójú tonhal ügyben azonban nem a Nemzetközi Bíróság, 

hanem a Tengerjogi Törvényszék járt el 1999-ben. Az ügy háttere hasonló volt a jelen ügyhöz. 

A felek a kék úszójú tonhal halászati kvótáiban állapodtak meg még 1980-ban. Japán azonban 

megsértette a megállapodást, amit kutatási céllal indokolt.36 Ausztrália és Új-Zéland érvelése 

szerint ez jelentősen károsította a halállományt. A Törvényszék a feleket végül konzultációra 

és együttműködésre kötelezte a halállomány megóvása érdekébe.37 

Ausztrália mellesleg igen elhivatott a cetek védelme mellett. Az országban már 1978-ban 

beszüntetésre került a bálnavadászat. Az IWC számára rendszeresen javaslatokat dolgoz ki a 

lehető leghatékonyabb szintű védelem elérése érdekében.38 Ezzel ellentétben Japán 2004 óta 

szorgalmazza az antarktiszi tilalmi zóna megszüntetését, azonban ez eddig még nem vezetett 

eredményre.39 

 

Japán bálnakutató programjai: JARPA és a JARPAII 

Japán Cetkutató Intézete (Institute of Cetacean Research, röviden I.C.R.) 1987-ben jött létre, 

előzménye az 1947-ben alapított Bálnakutató Intézet volt. 40  Az intézet cetek kutatásával 

összefüggő tevékenységeket végez, valamint a független kutatók (pl. laboratóriumok, 

egyetemek) munkáját fogja össze, egyfajta központi szerepet betöltve.41  Japán több kutató 

programot is kezdeményezett, azonban ezek közül számunkra a JARPA és a JARPAII 

rendelkezik relevanciával. Alábbiakban előbbi programok rövid ismertetésére kerül sor. 

1987-ben Japán különleges engedély alapján elindított egy tudományos kutatóprogramot az 

Antarktisz környékén a csukabálna állományok vizsgálatával kapcsolatban. Ez volt a JARPA 

(Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctica). A program egy 

hosszú távú, 18 évig tartó kutatást tűzött ki maga elé. Ennek célját egyrészt a bálnák 

 
36 Kecskés Gábor: A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban, Győr, 2012, 288. 
37  Reports of International Arbitral Awards Southern Bluefin Tuna (New Zealand-Japan, Australia-Japan) 4 

August 2000, 20. 90.§ 
38 Kardos András: Bálnavadászat az Antarktiszon, avagy környezetvédelmi ügyek a Nemzetközi Bíróság előtt,  

https://adoc.pub/balnavadaszat-az-antarktiszon-avagy.html, 114, (Letöltés: 2021. április 20.) 
39 Uo. 112. 
40 Japán Cetkutató Intézetének hivatalos honlapja https://www.icrwhale.org/abouticr.html (Letöltés: 2021. április 

20.) 
41 Uo. 
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ökoszisztémában játszott szerepének megértése, másrészt a bálnákat érintő környezeti hatások 

vizsgálata, harmadrészt a csukabálna állomány szerkezetének jobb megértése képezte. 42  A 

program keretén belül évente 825 csukabálna és 50 ámbrás cet halált okozó mintavételét célozta 

meg. Később, a 825 csukabálna száma 300-ra módosult.43 

Az évek során a tudományos célból történő bálnavadászat szükségessége egyre vitatottabbá 

vált a Bizottságon belül. Ennek egyik jele, hogy a Bizottság 2003-ban hozott határozatában arra 

ösztönözte az államokat, hogy a kutatóprogramjaikat lehetőleg korlátozzák a nem halálos 

kimenetelű módszerekre, mivel a bálnák megölése ellentétes a kereskedelmi bálnavadászattal 

kapcsolatban hirdetett moratórium szellemével. 44  Ezt követően Japán 2005-ben egy újabb 

programot indított, JARPAII elnevezéssel, még a JARPA eredményeinek összegzése előtt, ami 

még több bálna vadászatát célozta meg. A halálos módszerekkel történő mintavétel a 850 

csukabálna, 50 hosszúszárnyú bálna és 50 közönséges barázdásbálna számában került 

meghatározásra.45 A kutatási terv szerint ezek a számok annyira kicsik, hogy jelentenek negatív 

hatást. A program kivitelezésére a Déli-óceán védett területén került sor, időtartama elődjétől 

eltérően határozatlan volt. A JARPAII kutatási céljai nem változtak a JARPA-hoz képest: ennek 

egyik jele, hogy a 18 év alatt végzett kutatás során nem jutottak érdemi megállapításokra.46 A 

JARPAII céljai a következők: i) az Antarktisz ökoszisztémájának megfigyelése; ii) 

cetállományok változásának vizsgálata; iii) cetfajok összehasonlító vizsgálata iv) és a 

csukabálnákkal történő gazdálkodási eljárás fejlesztése.47  

 

A Nemzetközi Bíróság ítélete 

 

A jogvita háttere 

Ausztrália 2010 május 31-én keresetet indított Japán ellen a Nemzetközi Bíróság előtt, arra 

hivatkozva, hogy Japán nagymérvű, a Déli-óceán vizein folytatott programjával megsértette a 

nemzetközi bálnavadászt szabályozásáról szóló egyezményt, azon az alapon, hogy Japán 

JARPA II programja nem igazolható az egyezmény 8. cikke által. 2012 November 20-án 

Ausztráliához csatlakozott Új-Zéland is, amit a Bíróság 2013-ban fogadott el. 

 
42 Bowman–Davies–Redgwell: Lyster’s International Wildlife Law, 176. 
43 International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Whaling in the Antarctic 

(Austria v. Japan: New Zealand intervening) Judgment of 31 March 2010, 261-267. 100-126.§ 
44 IWC Resolution 2003-2. 
45 Kardos: Bálnavadászat az Antarktiszon, 111.  
46 Uo. 111.  
47 Plan for the Second Phase of the Japanese Research Program under Special Permit in the Antarctica (JARPA 

II), SC/57/01, 9., http://envlaw.com.au/wp-content/uploads/whale18.pdf (Letöltés: 2021. április 21.) 
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A felek kérelme  

Ausztrália állítása szerint a JARPA II nem az egyezmény 8. cikkének megfelelő tudományos 

kutatás céljából folyó program volt, így Japán megsértette az egyezmény rendelkezésit, 

valamint további három, a Mellékletben szereplő anyagi jogi kötelezettséget: i) a bálnák 

kereskedelmi célú leöléséről szóló moratóriumot minden állományra nézve; ii) a közönséges 

barázdásbálna kereskedelmi célú vadászatának tilalmát a Déli-óceán védett területén; iii) a 

bálnák feldolgozóhajók, vagy feldolgozóhajókhoz rögzített bálnafogók által történő 

elfogásához, leöléséhez és kezeléséhez fűződő moratóriumot.48 Ennek megfelelően, Ausztrália 

keresetében kérte a Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy i) Japán nemzetközi kötelezettségeit 

megsértette a JARPA II engedélyezésével és kivitelezésével a Déli-óceánon49 és ii) a JARPA 

II nem a nemzetközi bálnavadászati egyezménynek megfelelő tudományos tevékenység. 50 

Kérte továbbá, hogy kötelezze Japánt mindenféle, a 8. cikknek nem megfelelő tudományos 

kutatási célú különleges engedély adásától való tartózkodásra, és azonnali hatállyal szüntesse 

meg a JARPA II programot, végül vonjon vissza bármilyen engedélyt, ami a JARPA II 

megvalósítását lehetővé teszi. 51  Ezzel szemben Japán a Bíróságtól Ausztrália keresetének 

elutasítását kérte, azon az alapon, hogy tevékenysége a nemzetközi bálnavadászat 

szabályozásáról szóló egyezménynek megfelelően, jogszerűen engedélyezett és kivitelezett.52 

Új-Zéland hangsúlyozta, hogy az egyezmény szóban forgó rendelkezését a jóhiszeműség és 

tisztesség szellemében kell értelmezni, figyelembe véve az egyezmény célját, a nemzetközi 

jogot, valamint a felek gyakorlatát. Ennek értelmében a 8. cikk nem vonatkozhat olyan jellegű 

bálnavadászatra, amelynek hatása meghiúsítja az egyezményből folyó más kötelezettségeket, 

vagy aláássa az egyezmény célját.53 Új-Zéland felhívta a figyelmet arra is, hogy a különleges 

engedély csak bizonyos számú bálnák levadászására szolgál, amelynek a lehető legkisebbnek 

kell lennie és arányban kell állnia a kutatás céljaival, továbbá nem jelent negatív hatást az 

állományok megőrzésére. Érvelése szerint ilyen engedély kiadásának megfontolása során az 

egyezményben részes felek érdekeit, az IWC és a Tudományos Bizottság nézeteit, ajánlásait 

egyaránt figyelembe kell vennie. Ezek együttes fennállása esetén lehet csak jogszerű a 8. 

cikkben foglalt különleges engedély, mint kivétel a bálnák kutatási célú leölésére.54 Új-Zéland 

 
48 Whaling in the Antarctic: Judgment of 31 March 2010, 239. 25.§ 3. 
49 Uo. 239. 25.§ 2. 
50 Uo. 239. 25.§ 4. 
51 Uo. 239. 25.§ 5. 
52 Uo. 242. 30. 
53 Uo. 240. 26. 
54 Uo. 240. 26. 
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szerint Japán a tudományos kutatás meghatározását misztifikálta, aki úgy vélte, hogy joga van 

eldönteni, hogy mi az a bálnavadászati tevékenység, ami a 8. cikknek megfelel.55 

 

Az ügy eldöntése 

 

Az ICRW 8. cikkének értelmezése 

Az ügy eldöntése szempontjából központi szerepet játszott az egyezmény 8. cikkének 1. 

paragrafusának értelmezése. Előbbi rendelkezés az államok számára lehetővé teszi, hogy 

különleges engedélyt adjanak tudományos kutatás céljából bálnákat vadásszanak. Az cikk 

lényegében a szerződő állam saját megítélésére bízza az ilyen engedélyek kibocsátását, mint 

egyfajta kivétel az egyezmény működése alól. A Bíróság elsődleges feladata tehát annak 

megítélése volt, hogy a Japán által, a JARPA II működésére adott különleges engedélyezés a 

cikknek megfelelően történt-e, és így az említett kivétel alá esik. 56  Japán vitatta ennek 

jogalapját, azon az alapon, hogy az egyezmény széleskörű mérlegelési jogkört tesz lehetővé az 

egyezményben részes felek számára.57 

A Bíróság megállapította, hogy a cikk az egyezmény szerves részét alkotja, és az egyezmény 

tárgyával és céljaival, valamint a Melléklettel együtt értelmezendő. Ausztrália és Új-Zéland 

azonban a megszorító értelmezés mellett foglalt állást, és hangsúlyozták, hogy a Bizottság 

számos határozatot és iránymutatást fogadott már el, melyek javasolják az államoknak, hogy 

csak kivételes körülmények esetén alkalmazzanak halálos módszereket a kutatás során. 

Ausztrália felhívta a figyelmet a Bécsi egyezmény értelmezésről szóló 31. cikkére is,58 mely 

alapján az IWC iránymutatásai és határozatai az „utólagos gyakorlatnak” és „utólagos 

megállapodásoknak” minősülnek, ezért a 8. cikk értelmezéséhez segítségül szolgálhatnak. 

Ezzel ellentétben Japán a tág értelmezés mellett érvelt, mivel a tudományos célú bálnavadászat 

a nemzetközi szokásjog alapján az állam szabadságába tartozik. 59  

 
55 Uo. 241. 29. 
56 Brendan Plant: Sovereignity, science and cetaceans: The Whaling in the Antarctic Case, The Cambridgje Law 

Journal, Vol 74. 2015/1., 41. 
57 Whaling in the Antarctic: Judgment of 31 March 2010, 252., 59.§. 
58 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt 

szerződés kihirdetéséről 31. cikk 3. „A szövegösszefüggés mellett figyelembe kell venni: 

a) a részes felek között a szerződés értelmezésére vagy rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan létrejött 

bármely utólagos megállapodást; 

b) a szerződés alkalmazása során utólag kialakult olyan gyakorlatot, amely a szerződés értelmezését illetően a 

részes felek megegyezését jelenti” 
59 Whaling in the Antarctic: Judgment of 31 March 2010, 252., 57.§. 
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A Bíróság egyik értelmezési módot sem találta indokoltnak, így mindkettőt elutasította.60 Az 

Ausztrál és Új-Zéland fél általi fejlődő értelmezési módot nem fogadta el, azaz a hivatkozott 

határozatokat és iránymutatásokat nem ismerte el sem gyakorlatnak, sem megállapodásoknak.61 

Az Bíróság és más nemzetközi ítélkező fórumok már számos alkalommal elismerték, hogy a 

szerződések nem statikusak, hanem élő eszközök, ezzel utat nyitva a szerződéses rendelkezések 

értelmezésének formálására a kontextus által, amiben a dokumentum működik.62 A Bíróság 

jelen ügyben is elismerte, hogy az ICRW egy „fejlődő eszköz.” Ausztrália által hivatkozott 

dokumentumokat mégis elutasította. Ezt azzal magyarázta, hogy azok csak egyszerű ajánlások, 

és nem mindegyik tükrözte az államok konszenzusát, mivel volt olyan dokumentum, ami Japán 

egyetértése nélkül került elfogadásra. Ezért nem lehet utólagos megállapodásnak és 

gyakorlatnak tekinteni. 63  A Bíróság ezirányú megközelítésével több bíró sem értett egyet. 

YUSUF, Cancado, Trindade és Charlsworth bírók szerint az egyezmény értelmezése során nem 

lehet figyelmen kívül hagyni az utóbbi eseményeket, folyamatokat, mint az IWC megelőzésről 

szóló határozatai és az elővigyázatosság elvének térhódítását a nemzetközi környezetvédelmi 

jogban vagy a társadalmi értékek bálnavadászattal kapcsolatos elmozdulását. Ezek 

figyelembevétele mind a fejlődő értelmezéshez vezettek volna. Az ítélet elszalasztott 

lehetőségeket foglal magában. A bíróság hozzájárulhatott volna például az elővigyázatosság 

elvét körülvevő bizonytalanságok tisztázásához, mint például annak státusza és pontos 

jelentése. 64  Kritikaként fogalmazható meg, hogy a Bíróság az elővigyázatosság elvének 

mélyebb vizsgálatával nem próbálkozott meg, úgy, ahogyan a Bécsi egyezmény releváns 

rendelkezéseinek kibontására sem tért ki érdemben. Azt viszont elismerte, hogy az államokat 

együttműködési kötelezettség terheli az IWC-vel és a Tudományos Bizottsággal egyaránt, ezért 

az ajánlásokat és iránymutatásokat a halált nem okozó módszerekkel kapcsolatban szükséges 

figyelembe venniük.65 A Bíróság tehát készen állt a javaslatokra támaszkodni, ezzel formálva 

egy alapkövetelményt a 8. cikkre nézve: a javaslatok figyelembe vételének követelményét, amit 

később Japán nem tudott bizonyítani. A Bíróság megpróbált egy középutat találni a 

bálnavadászattal kapcsolatos politikai vitától való elszigetelődésre és a természetes erőforrások 

megőrzése irányába elmozduló trendre eső hangsúly között, amikor figyelembe vette az IWC 

 
60 Uo. 252., 58.§. 
61 Uo. 257., 83.§. 
62 Michaela Young: Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening): progressive judgment 

or missed opportunity for the developent of international environmental law?, Comparative and International 

Journal of Southern Africa, Vol. 48, 2015/1, 74. 
63 Judgment of 31 March 2010, 257., 83.§ 
64 Young: Whaling in the Antarctic, 82. 
65 Whaling in the Antarctic: Judgment of 31 March 2010, 257., 83.§ 
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javaslatait a JARPA II jogszerűségének meghatározása során.66 Abba azonban már nem ment 

bele, hogy az iránymutatások és határozatok milyen szerepet töltenek be, illetve milyen módon 

hatnak az ICRW értelmezésére.67 Mi több, az együttműködési kötelezettséggel kapcsolatban 

sem adott eligazítást, nem határozta meg sem az eredetét, sem az alapját, mint például azt, hogy 

az a szerződésből vagy az általános nemzetközi jogból származik.68 

A Bíróság Japán érvelésére reagálva tehát egyrészt elismerte az egyezményben részes felek 

széles mérlegelési jogát bizonyos tevékenységek, kutatási technikákkal, prioritásokkal, és a 

bálnák tudományos célú vadászatával kapcsolatban, másrészt megerősítette, hogy az államok 

kötelesek az IWC-vel és a Tudományos Bizottsággal együttműködni, amikor jogaikat 

gyakorolják. Harmadrészt az államok diszkrecionális jogainak objektív korlátját is felállította, 

ami az ésszerűség követelményében nyilvánult meg,69 azonban ennek a követelménynek a 

körvonalát már pontosan nem határozta meg. 70 Az ésszerűség követelményének alkalmazását 

viszont alátámaszthatta volna, ha jobban belevetette volna magát az egyezmény tárgyának és 

céljának vizsgálatába. 71  Negyedikként a Bíróság azt is megállapította, hogy a kutatásnak 

tudományos célúnak kell lennie, és kimondta, hogy a bálnák leölésére, és elfogására kívánt adni 

különleges engedély nem alapulhat kizárólag az állam saját felfogásán, illetve megítélésén.72 

Következő lépésként tisztázni kívánta, hogy a JARPA II program a 8. cikknek megfelelő volt-

e és hogy az engedélyezése objektíve ésszerű volt-e. Ennek megítéléséhez két kérdést vizsgált, 

először is azt, hogy program tudományos célú volt-e, másodszor, hogy a bálnák halálát okozó 

módszerek használta, a program tervezése és kivitelezése ésszerű volt-e az elérni kívánt 

célokkal.73 

 

A JARPA II mint tudományos kutatás 

A tudományos kutatás meghatározása terén a Bíróság a kérdést ketté bontotta a „tudományos 

kutatásra”, és a „célra”. Ausztrália a tudományos kutatás négy jellemző elemét határozta meg, 

melyek a következők: a meghatározott és elérhető célok, megfelelő módszerek, szakértői 

értékelés, az állományra való hátrányos hatás elkerülése. A bíróság szerint azonban Ausztrália 
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értelmezése nem felelt meg az egyezményben szereplő fogalom jelentésének.74 Kritikaként 

fogalmazható meg, hogy a „tudományos kutatás” kifejezésre a Bíróság nem kísérelt meg egy 

definíciót alkotni, hanem a kérdésben inkább a felek közötti egyetértésre törekedett,75  ezt 

tükrözi kijelentése is, miszerint „a felek megállapodása szerint a tudományos kutatás 

meghatározott kérdések alapján kell, hogy folytatódjon”.76 A különvélemények a tudomány 

jogvitában való megközelítéséhez igen eltérőek voltak, mivel a tisztán tudományos természetű 

kérdéseket nem döntheti el, Sulyok szerint ez tudományos vitához vezetett volna, és leszűkítette 

volna a bírói hatáskört egy tudomány-intenzív vitában.77 Xue bíró szerint a tudományos kutatás 

meghatározása elsődlegesen tudományos vizsgálat tárgya.78 Owada79 és Sebutinde bíró szintén 

erre az álláspontra helyezkedett.80 

A Bíróság végül a JARPA II programot tudományos kutatásnak fogadta el (kvázi átugorva a 

tudományos kutatás kérdést), azon az alapon, hogy annak céljai a Tudományos Bizottság 

kutatási kategóriáiba belefértek.81 A tudományos célokkal kapcsolatban pedig az ésszerűséget 

hangsúlyozta: a program tervének és kivitelezésének ésszerűnek kell lennie az elérni kívánt 

tudományos célokkal. 82   A program „ésszerűségét” olyan tények vizsgálatával próbálta 

megállapítani, mint a minta méretek kiválasztásának módszere, a programban megcélzott 

mintaméretek és a tényleges mintaméretek összehasonlítása.83 A Bíróság tehát az ésszerűség 

tesztjét kívánta alkalmazni: ezzel az ítélet logikára épült, sem mint tudományos részletekre, 

illetve tudományos kérdések eldöntésére.84 Az ítélet progresszív elemeként tartható számon az 

ésszerűség standardja, ami lehetőséget teremt a döntés racionalitásának, igazolhatóságának 

vizsgálatára.85 A Bíróság így vizsgálhatja a kérdést, hogy a döntést alátámasztják-e a mögöttes 

megfontolások, amelyek egy ésszerű személyt ugyanarra a döntésre vezetnek.86 A középpontba 

így az a kérdés került, hogy Japán milyen módon jutott a döntésre, vizsgálta-e a halált nem 

okozó módszereket, ésszerű volt-e a tervezés.87 Rolland szerint más tesztet is használhatott 
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volna a Bíróság, mint például a szükségesség, vagy az hogy a JARPA II a legkevésbé káros 

módon került-e tervezésre. 88  Young azonban rámutat arra, hogy ezek során is a vizsgált 

kérdések ugyanazok lettek volna, azzal a különbséggel, hogy más tesztek erősebben belevitték 

volna a Bíróságot a tudományos vizsgálatba. Az ésszerűséggel azonban lehetővé vált Japán 

döntésének objektív alapú megkérdőjelezése, a JARPA II tudományos érdemére nézve egy 

bizonyos szintű közömbösség megtartásával együtt.89 Egyfajta középút. 

 

A JARPA II tervezésének és kivitelezésének ésszerűsége 

A következőkben a központi kérdés az jelentette, hogy vajon a program tervezése és 

kivitelezése ésszerű volt-e az elérni kívánt tudományos célokkal kapcsolatban. Az álláspont az 

volt, hogy ha a JARPA II megbukik az ésszerűség tesztjén, úgy nem lehet tudományos célú 

kutatásnak tekinteni.90 A bíróság számos releváns tényezőt felsorolt és vizsgált, mint a halálos 

módszerek használatának ésszerűségét, nagyságrendjét, és a tervezéssel kapcsolatos egyéb 

szempontokat. Utóbbi között a program tervezett időtartamát, tudományos kimenetelét, 

valamint más kutatóintézetekkel való együttműködés került megnevezésre. Ezek közül számos 

tükrözi Ausztrália által javasolt objektív kritériumokat, melyekre a Bíróság nem támaszkodott 

közvetlenül.91 

A Bíróság itt részletesen vizsgálta a tudományos és technikai elemeket, mélyebben, mint az 

ezt megelőző ügyekben (Papírmalmok ügy vagy a Bős-nagymaros ügy).92 Górcső alá vette a 

halált okozó módszerek és a fogásokból származó bálnahús eladás kérdéseit.  Vizsgálta a 

statisztikai módszereket a mintaméret meghatározására valamint a mintaméret közti kapcsolat 

értékelésére.93  

A halált okozó módszerek kapcsán az IWC határozataira és iránymutatásai kifejezetten 

ösztönzik az államokat, hogy vegyék figyelembe a nem halálos módszerek alkalmazásának 

lehetőségeit is a kutatási cél elérése érdekében. Japán azonban nem tudta bizonyítani, hogy 

tanulmányozta volna a halált nem okozó alternatívák megvalósíthatóságát és azt sem, hogy a 

program nagyságrendje ésszerű lett volna. Bár a Bíróság nem találta per se indokolatlannak a 

halált okozó mintavételt, azonban kimondta, hogy a különleges engedéllyel nem kellene 

nagyobb halált okozó mintavélt alkalmazni, mint ami máskülönben ésszerű a programban 
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lefektetett céloknál.94 A kulcselem a jogi megítélésnél tehát az volt, hogy a halálos mintavételek 

ésszerűek voltak-e az elérni kívánt célokkal. A Bíróság megállapította, hogy a programban 

kitűzött mintavételek száma nagyobb volt, mint ami a célok elérésére ésszerű lett volna. 

Mindenféle különösebb indok nélkül bizonyos minta méretek nagyobbak voltak, míg más 

minták kisebbek a kitűzöttekhez képest, illetve ahhoz, hogy azok statisztikailag használható 

információval tudjanak szolgálni a kutatás számára. Továbbá a jelentős különbség a 

ténylegesen leölt bálnák száma és a programban kitűzött minta mérete között95 arra utalt, hogy 

a halálos módszerek nem tudományos célra kerülhettek alkalmazásra, hanem inkább politikai 

vagy finanszírozási megfontolásokból.96 Összességében a kérdésre nézve a Bíróság úgy találta, 

hogy Japán a JARPA II céljaira támaszkodva próbálta igazolni magatartását, azonban a 

bizonyítékok arra utaltak, hogy a JARPA II nem felelet meg az ésszerűség követelményének. 

Különösen komoly kritika érte Japán döntését az engedélyezésre úgy, hogy a JARPA II több 

halálos mintavételt célzott meg, mint elődje úgy, hogy annak eredményeiről szóló végső 

szakértői vizsgálat még el sem készült.97 

A Bíróság továbbá aggasztónak találta az egyéb, releváns kérdéseket is.  Az első a program 

határozatlan időtartama volt. Ausztrália ebből két következtetést vont le. Egyrészről ez a 

bálnavadászat fenntartására utal, addig ameddig a moratórium feloldásra kerül, másrészről az 

időtartam bizonytalansága meggátolja az eredmények érdembeli összegzését és torzítja a 

mintavétel kiválasztásának eljárását.98 Japán a program nyitottságát azzal indokolta, hogy a 

JARPA II elsődleges céljához, vagyis az Antarktisz ökoszisztémájának nyomon követéséhez 

folytonosságra van szükség.99 A Bíróság úgy látta, hogy egy időbeli keret kitűzése sokkal 

„megfelelőbb” lett volna. Japán helyzetén csak rontott, hogy az általa szolgáltatott eredmények 

igen korlátozott jellegűek voltak, és nem jelentettek jelentős hozzájárulást a bálnák 

megőrzéséhez és menedzsmentjéhez.100 Mi több, más kutatóintézetekkel való együttműködés 

hiánya is aláásni látszott Japán érveit.101 

Az ésszerűség megközelítését több bíró is kritizálta különvéleményében, arra hivatkozva, 

hogy a jogban vagy a Bíróság gyakorlatában nem lefektetett 102  és volt olyan is, aki egy 
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kovácsolt varázsformulának nevezte.103 A Nemzetközi Bíróság gyakorlatában azonban már 

megfordult az ésszerűség, mint például a Bős-Nagymaros ügyben 104  vagy a Papírmalom 

ügyben.105 Munoz rávilágít arra, hogy a Bíróság már a jogvita előtt is hasonló vonalon járt.106 

Munoz szerint a fogalom a jóhiszeműségen és az arányosságon alapul.107  Nézete szerint az 

ésszerűséget nem lehet absztraktan, rideg pontossággal meghatározni, mert az mindig az adott 

eset összes körülményétől függ.108 Az emberi ésszerűség, józanész alkalmazása szükséges lehet 

olyan összetett ügyekben, ahol az alkalmazandó jog eléggé részletes, a bíráknak pedig az 

egymással versengő értékeket kell mérlegelnie, melyeket lehetetlen számszerűsíteni. 109  A 

Bíróság Japán magatartását nem az egyezmény általános céljaként vizsgálta, hanem a 8. cikket 

külön értelmezte, arra összpontosítva, hogy a JARPA II tudományos kutatási célú volt-e. Ez 

korlátozta a jóhiszeműség általános megfontolásának relevanciáját az alkalmazandó jogkereten 

belül. 110 A Bíróság nem állapította meg a, hogy a halált okozó módszerek tiltottak lennének, 

inkább arra utalt, hogy az államok kötelesek egy vizsgálatot készíteni a nem halálos módszerek 

alkalmazhatóságáról. Mivel Japán nem tudott ilyet felmutatni, a Bíróság arra jutott, hogy hogy 

nem volt semmilyen szigorú tudományos szükség, ami igazolni tudta volna a halálos módszerek 

alkalmazását a tudományos célok elérése érdekében. A JARPA II tehát azért volt „ésszerűtlen” 

mert a módok, amiket elképzelt, nem voltak szükségesek a kitűzött céljainak az eléréséhez. 111 

Sulyok szerint az antarktiszi bálnavadászat jogvitája egy legitim és meggyőző megoldást 

kapott, amikor a Bíróság úgy döntött, hogy nem definiálja a tudományos kutatást, és egy 

észszerűségi tesztet hoz létre a felek tudományos pozíciójának a megítélésére.112  

 

A Nemzetközi Bíróság döntése 

A Bíróság összességében tehát megállapította, hogy a JARPA II által kitűzött minta mérete nem 

volt ésszerű az elérni kívánt célokkal összevetve. A JARPA programhoz képest a JARPA II 

lényegesen megnövelte a halált okozó mintavételek méretét, és a program nem védett a 

véletlenszerűen történő mintavételtől, mi több, a mintavételi eljárás is homályos volt. A Bíróság 

végül megállapította, hogy Japán különleges engedélye nem felelt meg az egyezmény 8. 
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and the Judical Function, Leiden Journal of International Law, Vol. 30. Issue 2., 459. 
107 Uo. 459. 
108 Uo. 466. 
109 Uo. 462. 
110 Uo. 467. 
111 Uo. 470. 
112 Sulyok: Science and Judicial Reasoning, 110. 
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cikkében foglalt rendelkezéseknek, 113  és kimondta, hogy Japán megszegte a Mellékletben 

szereplő kereskedelmi bálnavadászati moratóriumot, (10.§ (e)), a feldolgozóhajók 

bálnavadászati tilalmát (10.§ (d)), és a Déli-óceán védett területén való bálnavadászat tilalmát 

(7.§ (b)).114  Ezzel együtt kötelezte az államot minden, JARPA II programmal kapcsolatos 

engedély visszavonására, valamint további, bármilyen, a programmal kapcsolatos különleges 

engedély adásától való tartózkodásra.115 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az ítélet végül kimondta, hogy Japán nem az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően járt el, 

a Bíróság által támasztott ésszerűségi követelményen a program nem ment át. A programot 

Japán módosíthatta volna úgy, hogy az sokkal kevesebb mintavételt valósítson meg, ezt 

mégsem tette, amire nem tudott magyarázattal szolgálni. A halált elkerülő módszereknek nem 

tanúsított különösebb figyelmet, ami arra utalt, hogy nem szigorúan tudományos 

megfontolások állhattak a háttérben.116 Ennek ellenére a Bíróság a programot tudományos 

kutatásként karakterizálta, de ez nem jelentette azt, hogy a program tervezete és kivitelezése 

ésszerű lett volna az elérni kívánt célokkal. A Bíróság így megállapította, hogy Japán által adott 

különleges engedély nem felel meg a 8. cikknek megfelelő tudományos célú kutatás 

fogalmának.117 

A Bíróság részletekbe menően vizsgálta a tudományos kérdéseket, azonban nem ment jóval 

messzebbre a szükségesnél: a tudományos kutatásra például nem adott definíciót. 118  A 

tudományos kérdéseket tartalmazó jogviták is hibrid képződmények. Az ügy rávilágított arra, 

hogy attól függően, hogy a bírák milyen utat választanak, a tudomány jogi jelentősége 

különböző módon fogható fel.119 Egyes nézetek szerint a középútra való törekedés mellett a 

Bíróság túl tudományos módszert választott,120 és a lényeges nemzetközi környezetvédelmi 

elveknek nem szánt elég időt.121 A megelőzés, elővigyázatosság és az együttműködés nem 

került kifejtésre, az választott ésszerűségi standardot nem támasztotta alá. A Bíróság több 

lehetőséget is elszalasztott. Ehhez hozzáadódik, hogy a Bécsi egyezmény releváns 

 
113 Whaling in the Antarctic: Judgment of 31 March 2010, 293., 227. §. 
114 Uo. 295., 231-233. §. 
115 Uo. 298., 244-246. §. 
116 Uo. 293., 225. § 
117 Uo. 293., 227. § 
118 Rolland: Whaling in the Antarctic, 501. 
119 Sulyok: Science and Judicial Reasoning, 105. 
120 Rolland: Whaling in the Antarctic, 502. 
121 Richard Caddell: Science Friction: Antarctic Research Whaling and the International Court of Justice, Journal 

of Environmental Law, Vol. 26, No. 2, 2014, 340. 
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rendelkezésével sem foglalkozott mélyebben, a jóhiszeműség kérdését átugrotta, és az 

ésszerűségi standard alkalmazásának alátámasztása is hiányérzetet keltett. 122  Felmerült a 

kérdés, hogy vajon a jövőbeli vitákkal kapcsolatban mennyire lehet dolgozni majd az 

ésszerűségi vizsgálattal, 123  a nem ICRW-hez kapcsolódó környezettárgyú vitákban 

alkalmazandó-e.124 Az ésszerűségi teszt egyebek közt homályos, és túl sok lehetőséget teremt 

az államoknak az ICRW-ben foglalt kötelezettségek tárgyának újrafogalmazásához. 125 

Hamamoto szerint a Bíróság létrehozta az ésszerűség követelményét, mint „indokolási 

kötelezettséget”, amely alapján az államnak minden esetben, részletesen kell indokolnia 

minden egyes cselekményét.126 Mindemellett az ésszerűség alkalmazásával az ítélet egy jól 

felépített logikán alapuló döntés, ami segítségül lehet majd más, bonyolult technikai kérdéseket 

tartalmazó viták feloldásában.127 

A környezeti értékek elismerése és védelme a világban egy elmozdulást produkál. Többen 

felhagytak már a bálnavadászattal. Japánban is a bálnahús népszerűsége egyre inkább csökken. 

Mégis, Japán a Nemzetközi Bíróság döntését követően egy bálnavadászati expedíciót indított a 

Csendes-óceánon, 128  valamint a Déli-óceánon, az előző programjaihoz hasonló célokat 

megfogalmazva. Japán 2019-ben kilépett az egyezményből és újra kezdte a kereskedelmi 

bálnavadászatot.129 
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REGŐS FRANCISKA 

A NEMZETKÖZI JOGI BIZOTTSÁG NEMZETKÖZI 

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MUNKÁJA 

 

BEVEZETŐ  

A Nemzetközi Jogi Bizottságot a legfőbb, a nemzetközi jog fejlesztésével és kodifikációjával 

rendszerint megbízott szervként tartják számon.1 A Bizottságot az ENSZ Közgyűlése hozta 

létre 1947-ben, 174 (II) számú határozatával, az ENSZ Alapokmányának 13. cikkének 1. a) 

pontjára alapozva, mely szerint „A Közgyűlés tanulmányozást kezdeményez és ajánlásokat tesz 

abból a célból, hogy a) a nemzetközi együttműködést politikai téren előmozdítsa, valamint a 

nemzetközi jog fokozatos fejlődését és kodifikálását támogassa.” Ennek megvalósítása 

érdekében felállításra került a Nemzetközi Jogi Bizottság és elfogadásra került annak 

Statútuma. 2  A Statútum 15. cikke rendezi a Bizottság feladatát, ami a nemzetközi jog 

fejlesztését és kodifikációját jelenti. 3  A Bizottság a kettő közti egyensúly megteremtésére 

törekszik, egyezmény tervezetek elkészítése útján.4 Miután egy téma kodifikációra megérett, a 

téma élére egy különelőadó kerül kinevezésre, akinek a Bizottság felé tett jelentései adják a 

munka alapját. 5  Egy téma tárgyalása három szakaszra bomlik, előkészítő szakaszra, első 

olvasatra és a második olvasatra. Az elkészült tervezetet a Bizottság végül javaslataival ellátva 

megküldi a Közgyűlés számára.6 

A Bizottság iránymutatással szolgál a nemzetközi jog olyan területein, amelyeken 

bizonytalanság van, illetve ahol még nem kellően fejlett az államok gyakorlata vagy ahol már 

kialakult a széleskörű gyakorlat, nemzetközi jogi szabályozás, de annak rendszeresítésére és 

pontosítására van szükség.7 A Bizottság munkájának eredményéül több tervezet is született, 

köztük környezettárgyúakat is említhetünk. Jelen tanulmány a Bizottság környezettel 

összefüggő tervezeteit és ezek a nemzetközi környezetvédelmi jog fejlődésére való hatását 

kívánja bemutatni 

 

 
1 Sompong, Sucharitkul: The Role of the International Law Commission in the Decade of International Law, 

Leiden Journal of International Law, Special Issue 13., 1990, 34. 
2 Nemzetközi Jogi Bizottság hivatalos honlapja https://legal.un.org/ilc/ (Letöltés: 2020. április 11.) 
3 Nemzetközi Jogi Bizottság Statútuma 1947, 1. cikk. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf (Letöltés: 2020. április 11.) 
4 The Work of the International Law Commission (2012), Eighth Edition, Volume I, United Nations Publication, 

New York, 7. https://legal.un.org/avl/ILC/8th_E/Vol_I.pdf (Letöltés: 2020. április 11.) 
5 A Nemzetközi Jogi Bizottság hivatalos honlapja, https://legal.un.org/ilc/ (Letöltés: 2020. április 11.) 
6 Nemzetközi Jogi Bizottság Statútuma 21–20. cikk. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf (Letöltés: 2020. április 11.) 
7 Nemzetközi Jogi Bizottság Statútuma 1947, 15. cikk. 
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A NEMZETKÖZI JOGI BIZOTTSÁG BEFEJEZETT TERVEZETEI 

 

Tengerjog 

A második világháborút követően a tengeri természetes erőforrások szabályozása központi 

kérdéssé vált. Kiemelkedő volt a parti államok igénye a kontinentális talpazat természetes 

erőforrásai feletti joghatóság kiterjesztésére. Mindemellett a tengeri élő erőforrások nyílt 

tengeren való kimerülése miatt is növekedett a parti államok igénye előbbi erőforrásokra.8 A 

20. században a környezeti problémák sokasodni kezdtek, és megszületett a felismerés a 

szennyezés elleni védelem szabályozásának létrehozásának szükségességére.9 Erre reagálva, a 

Nemzetközi Bizottság felvette első kodifikációra szánt témáinak listája közé a nyílt tenger és a 

területi vizek témáját, aminek kodifikációját és 1949-ben kezdte meg. 10  A téma élére 

különelőadóként J. P. A. Francoist nevezte ki, aki már az 1930-as Hágai konferencián is, aki 

összesen nyolc jelentést készített.11  

1956-ban, a Bizottság 8. ülésén elkészültek a tengerjoggal kapcsolatos cikkek, ami később 

az első ENSZ tengerjogi konferencia alapját képezte (UNCLOS I).12 A Bizottság tervezete 

alapján az 1958-ban megrendezésre kerülő genfi konferencián négy szerződést fogadott el:13 a 

parti tengerről és csatlakozó övezetről, a nyílt tengerről, a halászatról és a nyílt tenger 

erőforrásainak védelméről, továbbá a kontinentális talpazatról.14 Bár a környezet védelme nem 

nyert erőteljes figyelmet a konferencián, mondhatni igen korlátozott jelleggel fogalmaztak meg 

környezetvédelmi kötelezettségeket, de azért születtek említésre méltó rendelkezések.15 

A tengeri erőforrások megőrzésével kapcsolatban készült vázlatcikkek bekerültek a nyílt 

tengerről, a halászatról és a nyílt tenger erőforrásainak védelméről szóló egyezménybe, 

valamint a kontinentális talpazatról szóló egyezménybe. 16  A megőrzést elsősorban az 

emberiség élelem ellátásának védelme vezérelte.17 A Bizottság álláspontja szerint a tengeri 

erőforrások megőrzésének elsődleges célja az optimális fenntartható hozam elérése a maximális 

 
8 Tanaka Yoshifumi: The International Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 28–29. 
9 Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös rész, Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2010, 105. 
10 Yearbook of the International Law Commission, 1949, Vol. I, 280. 
11 Uo. 281. 
12 Yoshifumi: The International Law of the Sea, 29. 
13 Bruhács: Nemzetközi jog II., 105. 
14 The Convention on Territorial Sea and the Contiguous Zone (kihirdette 1964. évi 31. tvr.), The Convention on 

the High Seas (kihirdette 1963. évi 6. tvr.), The Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources 

of the High Seas, The Convention on the Continental Shelf, Lásd: 

Patricia Birne – Allen Boyle – Catherine Redgweel: International Law and the Environment, Oxford, Oxford 

University Press, 386. 
16  Luis Barrinouevo Arévalo: The Work of the International Law Commission in the Field of International 

Environmental Law, Boston College Environmental Affairs Law Review, Vol. 32, No. 3., 2005, 497. 
17 The Convention on Fishing, Preambulum, 2. cikk. 
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élelmiszer ellátás és más tengeri termékek elérésére, az emberiség számára hasznos formában.18 

Ez a megközelítés szerves részét alkotja a nyílt tengerről, a halászatról és a nyílt tenger 

erőforrásainak védelméről szóló egyezménynek.19  

A Bizottság tervezete kifejezetten ösztönözte az államokat arra, hogy fogadjanak el 

szabályokat a tengerek olaj és radioaktív hulladék általi szennyezésének megelőzése érdekében. 

Ennek elérésére az államok közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. 20  Később ez 

jelentette a nyílt tengerről szóló egyezmény 24. és 25. cikkének alapját. Az egyezmény 

hangsúlyozza a megelőző intézkedések, megfelelő szabályozás kialakításának fontosságát, 

azonban ezek csak bizonyos szennyezésekre korlátozódnak, mint a hajókból, csövekből, 

tengerfenék műveletekből származó olaj és a radioaktív anyagokból származó szennyezés. 

Kritikája, hogy nem ismer el egy átfogó, tengerek szennyezését megelőző kötelezettséget vagy 

a tengeri környezet védelmének követelményét, valamint a szennyezés fogalmára sem 

tartalmaz definíciót.21. 

Bár érte támadás a Bizottság munkáját, azonban a cikkek dicséretre méltóak: a nemzetközi 

környezetvédelmi jog fejlődéséhez annak még korai szakaszában járult hozzá, nem beszélve a 

tengerjog kodifikációjának és progresszív fejlődésére gyakorolt hatásáról.22 

 

A nemzetközi folyóvizek nem hajózási célú használata 

A folyóvizek nem hajózási célú használatának témája kitűnő példaként szolgál a Bizottság 

nemzetközi környezetvédelmi jog fejlesztésében és kodifikációjában betöltött szerepének 

szemléltetésére. A sikerességet alátámasztja, hogy a tervezet a folyóvizek nem hajózási célú 

hasznosításáról szóló egyezmény elfogadásában realizálódott. A Bizottság a témát 1971-ben 

vette fel23 kodifikációs témái közé a Közgyűlés 2669 számú határozatában24 foglalt javaslatnak 

megfelelően. A tervezet cikkeken több mint 20 éven keresztül dolgozott a Bizottság. Végül 

1994-ben elfogadta a végleges tervezetet, amit kormányok figyelmébe ajánlva egyúttal 

javasolva a cikkek egyezménybe foglalását.25 A tervezeten alapuló egyezményt az államok 

1997-ben fogadták el New Yorkban.26 Bár az egyezmény csak 2014-ben lépett hatályba, mégis 

 
18 Yearbook of the International Law Commission Vol. 1., 1955, 76. 
19 The Convention on Fishing, Preambulum, 2. cikk. 
20 ILC Articles concerning the Law of the Sea, 1956, 287. 
21 Birne–Boyle–Redgweel: International Law and the Environment, 386. 
22 Arévalo: The Work of the International Law Commission, 498. 
23 Yearbook of the International Law Commission, 1971, Vol. 2., Part 1., 350. 
24 General Assembly Resolution 2669 (XXV), 2669. 
25 A/49/10 Report of the International Law Commission on the Work of its 46th Session, 2 May – 22 July 1994, 

Official Records of the General Assembly, 45th Session, Supplement No. 10, 88. 
26 Kovács Péter: Nemzetközi közjog, Budapest, Osiris Kiadó, 2011, 1352. 
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fontos előrelépésként tartják számon egy globális keretrendszer megteremtésében. 27  A 

nemzetközi folyóvizek hasznosítását és védelmét 3 alapelv törekszik biztosítani: az ésszerű és 

méltányos hasznosítás és részesedés elve; a károkozás tilalma és az együttműködés. 

Az egyezmény előírja a vízparti államoknak a nemzetközi folyóvizek „méltányos és ésszerű 

módon” való hasznosításának kötelezettségét. Ez vonatkozik a nemzetközi folyóvizek 

használatára, fejlesztésére és védelmére is.28 A 6. cikk az összes releváns tényező és körülmény 

figyelembevételét írja elő, míg a 7. cikk tiltja a határon átívelő károkozást. A rendelkezés szerint 

a vízparti államoknak a nemzetközi folyóvizek használata során minden megfelelő intézkedést 

meg kell tenniük a jelentős környezeti károk megelőzésére, azonban az egyezmény a „jelentős 

kárt” már nem definiálja. Felállít azonban egy küszöbértéket, ami a „jelentősben” mutatkozik 

meg. Addig csak az „észlelhető” kategória volt használatos, a Stockholmi Nyilatkozat 21. elve 

és a Rio Nyilatkozat 2. elve pedig nem is határoz meg küszöbértéket, csak a „ne okozzon kárt” 

megfogalmazást használja. 29  Amennyiben mégis kár következik be, úgy a kár 

megszüntetésének és csökkentésének kötelezettsége terheli az államot. 

Az egyezményben megjelennek további, a környezet megóvását célzó kötelezettségek, mint 

az együttműködés a károk megelőzésében. A MOX-ügyben a Tengerjogi Törvényszék az 

együttműködést a tengeri környezet szennyezésének megelőzésében az általános nemzetközi 

jog egyik alapelvekének nevezte. 30   A Bizottságon belül az együttműködési kötelezettség 

státusza és természete vita tárgyát képezte: csak egy törekvés vagy jogi kötelezettség? 

Rodriguez egy célnak, magatartáshoz fűződő iránymutatásnak tartotta, nem pedig egy olyan 

szigorú kötelezettségnek, amely megsértése felveti a nemzetközi felelősséget.31 Ezzel szemben 

Graefrath jogi kötelezettségnek nevezte.32 Abban azonban kialakult az egyetértés, hogy egy 

„esernyő” jellegű fogalomról van szó, amely több, nemzetközi szokásjogot tükröző 

kötelezettséget átölel. 33  Az együttműködés végül bekerült a tervezetbe, ami később az 

egyezmény 8. cikkét formálta. A rendelkezés szerint az államok a szuverén egyenlőség, területi 

integritás alapján, a kölcsönös előnyök és jóhiszeműség szerint kötelesek együttműködni a 

 
27  Nilüfer Oral: The International Law Commission and the Progressive Development and Codification of 

Principles of International Environmental Law, FIU law Review, Vol. 16., No. 3., 2019, 1082. 
28 A nemzetközi folyók nem hajózási célú hasznosításának jogáról szóló egyezmény. Convention on the Law of 

the Non-Navigational Uses of International Watercourses, UN General Assembly, A/RES/51/229, 21 May 1997 

5. cikk. 
29 Oral: The International Law Commission, 1082. 
30 International Tribunal for the Law of the Sea, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, The MOX 

Plant Case (Irland v. United Kingdom) Order of 3 December 2001, 110. 82.§. 
31 Yearbook of the International Law Commission, 1987 Vol. 1., 71. 
32 Yearbook of the International Law Commission, 1987 Vol. 1., 85. 
33 Owen McIntyre: Environmental protection of International Watercourses Under International Law, Ashgate 

Publishing, 2007, 319. 
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nemzetközi folyóvizek megfelelő védelme és optimális hasznosítása érdekében. Az egyezmény 

ezt követően további követelményeket határoz meg az együttműködés gyakorlati 

eligazításához, mint a notifikáció, konzultáció, tárgyalás, információcsere. Következésképpen 

a 9. cikk előírja az államok együttműködését információ és adatcserében, míg a 11-19. cikk a 

notifikációs és konzultációs kötelezettségről rendelkezik olyan tevékenységekkel kapcsolatban, 

melyeknek hátrányos hatásai lehetnek. Az 1960-as évektől kezdve az államok gyakorlata 

támogatta a feltehetően érintett állam konzultációhoz való jogát olyan tevékenységekkel 

kapcsolatban, melyek hátrányos következmény negatívan érinthetik a környezetét.34 

A 20. cikk az ökoszisztéma megőrzését és védelmét írja elő, míg a 21. cikk kötelezi az 

államokat a nemzetközi folyóvíz szennyezésének megelőzésére, csökkentésére és 

ellenőrzésére, melyek jelentős határon átterjedő kárt okozhat más államnak, ideértve az emberi 

egészséget, a víz használatát és a folyóvíz élő erőforrásait.  

A Bizottság munkája a nem hajózási célú vizek hasznosítását érintően a nemzetközi joghoz 

való egyik legjelentősebb hozzájárulásként számon tartott.35  Ennek oka egyrészt, hogy az 

egyezmény elfogadásáig előbb vázolt szabályokat javarészt nem szerződéses 

dokumentumokban, hanem államközi konferenciák ajánlásaiból, valamint a nemzetközi 

tudományos testületek határozataiból próbálták kiolvasni, és az univerzális megközelítés csak 

lassan haladt előre. 36  Másrészt a Bizottság által kidolgozott kodifikációs egyezményben 

megjelenő rendelkezések, elvek más témákban is megjelentek, mint a nemzetközi jog által nem 

tiltott tevékenységek káros következményeiért való felelősség vagy az osztott természetes 

erőforrások tervezete. Raisz megjegyzi, hogy az egyezmény olyan rendelkezéseket foglal 

magában, melyek a nemzetközi vízjog általános szabályai tekintetében szokásjogként 

ismerhető el. 37  Burhács szerint az ILC munkája egy fontos előrelépés volt a nemzetközi 

folyóvizek hagyományos és modern koncepciói közötti ellentétek túllépése felé. 38  Az 

egyezmény kodifikációs jellegű, a rendelkezései a nemzetközi szokásjogot tükrözik, ami azt 

jelenti, hogy a nemzetközi közösség minden tagját kötelezi.39 

 

 
34 Uo. 320. 
35 Gerhard Hafner – L. Holly Pearson: Environmental Issues in the work of the International Law Commission, 

Yearbook of International Environmental Law, Vol. 11., No 1., 2000, 15. 
36 KOVÁCS: Nemzetközi közjog, 1356. 
37 Raisz Anikó: Magyarország felszín alatti vizei a nemzetközi jog újabb megközelítésében – Kincs, ami nincs?,  

http://real.mtak.hu/91745/7/149_Raisz_Magyarorszag%20felszin%20alatti%20vizei.pdf, 150. (Letöltés: 2021. 

április 13.) 
38  Bruhács János: The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1993, 35. 
39 Bruhács: Nemzetközi jog II., 92-93. 
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Megosztott természetes erőforrások 

Az megosztott természetes erőforrások témáját a Bizottság 2002-ben vette fel 

munkaprogramjába, a téma különelőadójává Chusei Yamadát nevezte ki. 40  A különelőadó 

összesen öt jelentést tett. A téma a nemzetközi folyóvizek nem hajózási célú hasznosításának 

tanulmányozása során merült fel. A Bizottság eredetileg a témán belül kívánta vizsgálni a kőlajt 

és földgázt valamint a határon átnyúló vízrétegeket.41 Ezek közül végül csak utóbbiról készült 

el tervezete 2008-ban,42 míg az olaj és gáz témáján való munka 2010-ben megszüntetésre került 

a téma érzékeny természetére tekintettel.43 

A 2008-as tervezet 19 cikkből és egy preambulumból áll. Megfigyelhető, hogy a tervezetben 

megjelenő elvek hasonlóságot mutatnak a New York-i egyezménnyel. Megjelenik az ésszerű 

és méltányos hasznosítás és részesedés elve (4. cikk), melyet a Nemzetközi Bíróság már 

többször is alkalmazott az osztott természetes erőforrásokkal kapcsolatban. 44  Szokásjogi 

jellegét a Bős-Nagymaros ügyben mondta ki a nemzetközi folyóvizekre vonatkozóan, utalva a 

New Yorki Egyezmény rendelkezéseire.45 Baznáth, Mordivoglia és Sulyok megjegyzi, hogy az 

elv kiterjesztése a felszín alatti vizek tekintetében kérdéses, mivel hiányzik az egységes és 

kiterjedt állami gyakorlat és a nemzetközi bírósági döntések, ahhoz hogy a határon átnyúló 

vízrétegekre nézve is szokásjogként lehessen elismerni. 46  Mindenesetre nem kizárt az elv 

kiterjesztése, ami a globális vízmegosztási problémákra megoldást jelenthetne.47 E tekintetben 

a tervezet előremutatónak is tekinthető. 

A tervezet rendelkezik továbbá a jelentős kár megelőzéséről (6. cikk) – ugyancsak a jelentős 

kár definiálása nélkül - továbbá az együttműködés elvéről (7. cikk). A 15. cikk a környezeti 

hatásvizsgálat elkészítéséről rendelkezik, és a notifikációs kötelezettségről. Az 1997-es 

egyezmény megközelítésé követve, a tervezet megköveteli az államoktól, hogy tegyenek meg 

minden megfelelő intézkedést az ökoszisztéma védelme és megőrzése érdekében.48 A tervezet 

jelentősége, hogy a Bizottság első alkalommal foglalta a megelőzés, illetve az elővigyázatosság 

 
40 Yearbook of the International Law Commission, 2002, Vol. 1., 41.  
41 Official Records of the General Assembly, 47th Session, Supplement No. 10. (A/57/10 and Corr.1), 518–519. 
42 Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers, UNGA Resolution 63/124, 2008. 
43 Yearbook of the International Law Commission 2010, Vol 2. Part II., 201. 
44  Baznáth Barbara – Mordivoglia Clio – Sulyok Katalin: A határon átnyúló víztartó rétegek 

vízkészletmegosztására vonatkozó nemzetközi szokásjogi elvek és nemzetközi vitarendezési mechanizmusok, Pro 

Futuro, VIII. évf., 2018/1, 29. 
45 International Court of Justive Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning the 

Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) Judgment of 26 September 1997, 85.§.  
46 Baznáth–Mordivoglia–Sulyok: A határon átnyúló víztartó rétegek, 31. 
47 Uo. 31. 
48 Draft articles on the law of transboundary aquifers, 2008, 10. cikk. 
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elvét cikkekbe: a 12. cikk kötelezi az államokat, hogy elővigyázatos megközelítéssel járjanak 

el a határon átnyúló vízrétegekkel kapcsolatban.  

Annak ellenére, hogy már az 1960-as években megjelent az igény a terület szabályozására, 

az állam magatartása nem tükröz különösebb elkötelezettséget.49 Érdemes leszögezni, hogy bár 

a Bizottság tervezete nem rendelkezik kötelező erővel, szokásjogi jellege pedig 

megkérdőjelezhető, tekintettel az államok gyakorlatára és nemzetközi bíróság által történő 

megerősítésére,50 azonban fontos, a nemzetközi környezetvédelmi jogot átható elveket rögzít.  

 

Nemzetközi felelősség a nemzetközi jog által nem tiltott cselekmények káros 

következményeiért  

A Bizottság 1949-ben tartott első ülésén 14 témakört talált alkalmasnak a kodifikálásra, melyek 

között szerepelt a nemzetközi felelősség is.51 A felelősség kodifikációja során a Bizottságban 

megjelent egy gondolat, mely szerint az államok nemcsak a jogellenes cselekményekért 

lehetnek felelősek, hanem bizonyos esetekben a jogszerű cselekményekért is, mint például a 

nukleáris tevékenység.52 1970-ben a Bizottság további megfontolások után úgy döntött, hogy a 

nemzetközileg jogellenes cselekményekért való felelősséget elválasztja a nemzetközi jog által 

nem tiltott cselekmények káros következményeinek kategóriájától, 53  mivel a két alakzat 

egymástól lényegesen eltér. 54  Ahogyan arra Bruhács megjegyzi: pusztán a „jogi nyelv 

szegénysége” miatt nevezzük mindkettőt felelősségnek.55  

A nemzetközi felelősség a nemzetközi jog által nem tiltott cselekmények káros 

következményeiért című témát a Nemzetközi Jogi Bizottság 1974-ben vette 

munkaprogramjába.56 Robert Q. Quentin-Baxter, a téma első különelőadójának megközelítése 

általános jellegű volt, azonban hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a téma alapjául szolgáló források 

a környezettel és a határokon átívelő károkkal voltak kapcsolatosak.57 A témát a Bizottság végül 

indokoltnak látta megbontani, és 1999-ben, Pemmaraju Sreenivasa Rao különelőadó javaslatára 

 
49 Nemzetközi Jogi Egyesület Helsinki Szabályok 1966 (Helsinki Rules on the Uses of the Water of International 

Rivers, Helsinki, 1966. augusztus). 
50 Baznáth–Mordivoglia–Sulyok: A határon átnyúló víztartó rétegek, 31. 
51 Nagy Károly: Az állam felelőssége a nemzetközi jog megsértése miatt, Budapest, Akadémia Kiadó, 1991, 11. 
52 Yearbook of international law commission 1969 Vol. II, 233. 83.§. 
53 Yearbook of the International Law Commission 1970, Volume II 178. 
54 Yearbook of the International Law Commission 1980, Volume II Part 2, 26-27. 
55 Bruhács János: Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet, in Tóth  

Károly (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár (1932–2001), Szeged, SZTE ÁJK,  

2002, 119. 
56 Yearbook of the International Law Commission 1974, Volume II Part 1, 305. 
57 Preliminary Report Quentin Baxter 262. 
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kettébontották megelőzésre és felelősségre.58 Figyelmét először a megelőzés felé irányította, és 

rövid időn belül, 2001-re el is készült „a veszélyes tevékenységekből származó határon 

átterjedő károk megelőzéséről szóló végleges tervezet.” A Bizottság néhány évvel később, 

2006-ban fejezete be a téma másik felét érintő részt, ami a veszélyes tevékenységekből 

származó határon túli károk megosztása címet kapta. Ezzel a nemzetközi jog által nem tiltott 

tevékenységek káros következményeiért való nemzetközi felelősség témája lezárult. A 

Bizottság mindkét tervezetet a primer normák között helyezte el: megsértésük felveti a 

nemzetközi felelősséget, melynek szabályait a szekunder normák ölelik fel.59 A tervezeteket a 

Közgyűlés figyelmébe ajánlotta, azonban nemzetközi egyezménybefoglalásuk elmaradt, így 

nem rendelkeznek kötelező erővel. Ennek ellenére jelentős munkának tekinthető, hiszen 

lényeges nemzetközi szokásjogi normákat rögzít. 

 

A veszélyes tevékenységekből származó határon átterjedő károk megelőzéséről szóló végleges 

tervezet  

A környezeti károk megelőzésének elve a Bizottság tervezetében konkrét, elsődleges 

kötelezettségekben jelenik meg. 60  A megelőzés a környezet védelme szempontjából 

kulcsfontosságú, mivel sok esetben szinte lehetetlen az eredeti állapot helyreállítása. A tervezet 

olyan, már létező kötelezettségeket kodifikál, mint a hatásvizsgálat, notifikáció, konzultáció, 

megelőzés, együttműködés és a tevékenységek ellenőrzése. A tervezet a veszélyes 

tevékenységekre terjed ki, vagyis olyan, a nemzetközi jog által nem tiltott tevékenységekre, 

melyek magukban hordozzák a határon átnyúló, jelentős károkozás kockázatát a fizikai 

következményeiken keresztül, ahol a „kár” jelenti a személyek, tulajdonban és a környezetben 

bekövetkező sérülést, illetve negatív hatást.61 Itt tehát már megjelenik egy kárdefiníció, ami 

nem korlátozódik a környezetre. Küszöbértéke a „jelentős”, aminek jelentése már nem kerül 

meghatározásra, de a kommentár nyújt némi eligazítást: megítélésénél az eset összes 

körülményét figyelembe kell venni.62 

 
58 Second report, Pemmaraju Sreenivasa Rao, international liability fo injurious consequences arising out of acts 

not phorbited by international law (Prevention of Transboundary Damage from Hazardous Activities) A/CN.4/501, 

125. 
59 A felelősség kodifikációja során megkülönböztetésre kerültek a primer és szekunder normák. A primer normák 

határozzák meg az államok jogait és kötelezettségeit, míg a szekunder normák az elsődleges rendelkezések 

megsértéséből származó nemzetközi jogviszonyokat rendezik. 
60 Daniel Barstow Magraw: Transboundary Harm: The International Law Commission’s Study of „International 

Liability”, The American Journal of International Law, Vol. 80, No. 2, 1986, 305–307. 
61 Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries 2001 1. 

cikk és 2. cikk (b) és (c) pontja. 
62 Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries 2001 2. 

cikkhez fűzött (7) kommentár. 
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A rendelkezéseket áthatja a sic utere tuo ut alineum non leades maxima (úgy használd a 

sajátodat, hogy azzal ne sérts mást): az államok kötelesek megtenni minden intézkedést annak 

érdekében, hogy megelőzzék a határon átnyúló jelentős kár okozását, illetve minimalizálják 

annak bekövetkezésének kockázatát. Ezek az intézkedések az elvárható gondosságon, mint 

magatartási kötelezettségen alapulnak.63 

A tervezet megköveteli az államoktól a tevékenységek hatásainak összegzését, azaz a 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.  Az államok kötelesek tehát felmérni a tevékenységek 

lehetséges hatásait, továbbá köteles a tervezet hatálya alá tartozó tevékenységeket előzetes 

engedélyhez kötni. 64  Amennyiben a hatásvizsgálat szerint jelentős a kár kialakulásának 

veszélye, úgy a feltehetően érintett államot értesítenie kell.  

A tervezet lényeges szokásjogi szabályokat rögzít, egyben progresszív, azonban megszorító 

is. Nem tükrözi a megelőzés teljes térbeli elérését, viszont több kérdésben is iránymutatással 

szolgál, mint például az elvárható gondosság.65 

 

A veszélyes tevékenységekből származó határon túli károk megosztásáról szóló tervezet 

Az elvek úgy közelítik meg a kérdést, mint a jogszerű gazdasági vagy más tevékenységekből 

származó sérelem kockázatainak megosztását azon esetekben, amikor az állam megfelelt a 

határon átnyúló károk megelőzésének követelményének.66  A tervezet így azokat a károkat 

helyezi figyelmének központjába, melyek annak ellenére következtek be, hogy az állam az 

elvárható gondosság jegyében eljárva megtett minden szükséges intézkedést.  

A tervezet célja a károsultak azonnali és megfelelő kompenzálása mellett a környezet 

védelme. 67  A mindösszesen 8 elvből és egy Preambulumból álló tervezetet a megelőzés 

tervezettel összehasonlítva felfedezhetünk néhány hasonlóságot: egyrészt a határon átterjedő 

kár mértéke itt is „jelentős”, másrészt hatálya megegyezik a megelőzés tervezetével. Az elvek 

rögzítik többek között a szennyező fizet elvét, ami egy lényeges összetevőként van jelen.68  A 

tervezet közvetlenül nem az államokat teszi felelőssé (mint ami az eredeti kiindulópont volt), 

helyette a szennyező felelőssé tételére kötelezi az államokat.69 A tervezet így elsődlegesen az 

 
63 Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries 2001 2. 

cikkhez fűzött (3) pont. 
64 Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries 7. cikk. 
65  Leslie-Anne Duvic-Paoli: The Prevention Principle in international Environmental Law, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2018, 104. 
66 Alexandre Ch. Kiss – Dinah Shelton: A Guide to Interntaional Environmental Law, Brill, 2007, 27. 
67 Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities, 

with commentaries 2006, Preambulum. 
68 Uo. 
69 Birnie–Boyle–Redgwell: International Law and the Environment, 319. 
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üzemeltetők felelősségére összpontosít, és az államok szigorú felelősségét nem ismeri el. Ez 

alól kivételt jelenthet, ha az üzemeltető maga az állam.70 A kár fogalmát tekintve, itt egy tágabb 

meghatározással élt a Bizottság, és ide sorolja például a kulturális örökségben okozott károkat 

is. 

Ahogyan Kiss és Shelton megjegyzi, a tervezet arra utal, hogy az államok szigorú felelőssége 

nem élvez támogatottságot.71 Mivel az államok tartózkodnak a felelősségüket szigorú irányba 

kiterjeszteni, így célszerű volt a polgári jogi felelősség választása. Mindazonáltal a tervezet 

kitűnően tükrözi a civil-felelősségi szerződéseket, és sikeresen hozzájárul a terület progresszív 

fejlődéséhez.72 

 

A NEMZETKÖZI JOGI BIZOTTSÁG JELENLEG TARTÓ MUNKÁI 

 

A környezet védelme háború konfliktusokkal kapcsolatban 

A Bizottság a környezet védelme háborús konfliktus idején címmel ellátott témát 2013-ban 

tűzte munkaprogramjába.73 A téma első különelőadójává Marie G. Jacobssont74 nevezték ki, 

aki három jelentést készített. A téma második különelőadója 2017-óta Marja Lheto.75  

A téma előrehaladtát nézve, a Bizottság 71. ülésén első olvasatban 28 vázlatcikket fogadott 

el. A témát, követve Jacobbsson javaslatát, három időbeli szakasz megkülönböztetésével 

közelítette meg: a háborús konfliktus előtti, alatti és utáni szakaszra bontva. A tervezet 

kiindulópontja a háborús konfliktusokkal kapcsolatban alkalmazandó jog túlterjedése a 

hadijogon:76 így a téma szempontjából a nemzetközi humanitárius jog, az emberi jogok és a 

környezetvédelmi jog is relevanciával bír.77 

A tervezet összesen öt részre tagolódik. A bevezető meghatározza a tervezet tárgyát és célját, 

míg a második rész a környezet védelmével összefüggésben általános rendelkezéseket 

fogalmaz meg. A harmadik részben a fegyveres konfliktus során alkalmazandó szabályok 

 
70 Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities, 

with commentaries 2006, 72. 
71 Kiss–Shelton: A Guide to Interntaional Environmental Law, 28. 
72 Birnie–Boyle–Redgwell: International Law and the Environment, 321. 
73 Report of the International Law Commission, sixty-fifth session, (2013), 78., 167.§. 
74  United Nations, Yearbook of the Interantional Law Commission, (2013), Vol. I., 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2013_v1.pdf&lang=EFS, 46. (Letöltés: 

2021. április 7.) 
75  Report of the International Law Commission, sixty-ninth session (2017). 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp10.pdf&lang=EFSRAC, 211. (Letöltés: 2021. 

április 7.) 
76 Amanda Kron: Environmental in Relation to Armed Conflicts, Environmental Policy and Law, Vol. 44. No 6. 

2014, 490. 
77 Report of the International Law Commission: 63rd Session, 2013, 215. 
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foglalnak helyet, míg a negyedik rész a megszállás eseteivel kapcsolatban foglalkozik a 

környezet védelemével. Végül, az utolsó részben a fegyveres konfliktus után alkalmazandó 

elvek szerepelnek.78  

A tervezet célja a környezetvédelmének megerősítése a háborús konfliktusokkal 

kapcsolatban. Ennek megfelelően a Bizottság tervezetét áthatják a nemzetközi 

környezetvédelmi kötelezettségek, illetve elvek. Rögzítésre kerül a természetes környezet 

általános védelme, és megjelenik a károk megelőzése és minimalizálása, az információcsere és 

az együttműködés, a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása. Utóbbi különösen fontos lehet a 

háború utáni környezet állapotának felmérésében és helyreállításában. 79  Továbbá találunk 

rendelkezéseket a felelősségre nézve is, melyet kettébont államfelelősségre és a vállalatok 

felelősségére. A tervezet sepciális kompenzációs lista létrehozására is bíztatja az államokat, 

aminek jó példája Irak és Kuvait közti konfliktus eredményeként létrejött Egyesült Nemzetek 

Kompenzációs Bizottsága.80 Mindamellett, hogy az első olvasatban elfogadott tervezet számos 

szokásjogi szabályt rögzít, több újdonságot is hoz. Jelentősnek tekinthető a vállaltokra irányadó 

elvek és a megszállásra vonatkozó rendelkezések. Utóbbi kifejezésre juttatja, hogy az elvek 

célja nemcsak a megszállás által okozott környezeti károk csökkentése, de a környezet, mint 

fegyver használata egy állam és egy népesség gyengítésére azzal, hogy ellehetetlenítik a 

mezőgazdaságot vagy a természeti erőforrások kiaknázásának lehetőségét.81  

Bár a Bizottság néhány kérdés tekintetében tartózkodni látszott, mint a széles körű”, „hosszú 

távú” és „súlyos károk” fogalmának meghatározása, azonban a tervezet tovább erősíti a 

környezet nemzetközi jogi védelmét, méghozzá a háború három, különböző időszakaira nézve. 

 

Az atmoszféra védelme 

Az atmoszféra védelmét a Bizottság 2013-ban kodifikálásra alkalmasnak találta. A téma 

különelőadójává kinevezte Shinya Muraset. 82  A Bizottság leszögezte, hogy a téma 

 
78 Report of the International Law Commission: 71st Session, 2019, 215. 
79 David Jensen – Steve Lonergan: Assessing and Restoring Natural Resources in  Post-Conflict Peacebuilding, 

Routledge, New York, Earthscan, 2012, 413. 
80 Ez a testület az ENSZ Alapokmányának 29. cikke alapján és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 687. számú 

határozatában [U.N. Security Council Res. 687, UN SCOR, 46th Sess., U.N. Doc. (S/RES/687 (1991)] 

foglaltaknak megfelelően jött lére 1991-ben. Célját Kuvait elleni erőszakos és jogsértő iraki invázióból eredő 

kárigények elbírálása képezte. Lásd: Kecskés Gábor: Környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban, 

Győr, 2012. 
81 Charlotte Touzot-Fadel: The International Law Commission Draft Articles Related to the Protection of the 

Environment in Relation to Armed Conflicts: An Awaited Drat wit Significant Steps Forward, 2020, 

https://cidce.org/en/the-international-law-commission-draft-articles-related-to-the-protection-of-the-

environment-in-relation-to-armed-conflicts-an-awaited-draft-with-significant-steps-forward/ (Letöltés: 2021. 

április 14.)  
82 Report on the work of the sixty-fifth session 2013, A/68/10, 78. 
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tanulmányozása során nem kíván foglalkozni többek között az államok felelősségével, a 

szennyező fizet elvével, az elővigyázatosság elvével, a közös, de megkülönböztetett 

felelősséggel. Továbbá nem kíván foglalkozni bizonyos olyan anyagokkal sem, mint a 

feketeszén, és nem kívánja a szerződéses rezsimekben jelenlévő űrt sem betölteni. A téma 

tanulmányozásának célja iránymutatások vázolása.83 A különelőadó ezeket szem előtt tartva 

tett jelentéseket a Bizottság felé. A téma jelenlegi állását nézve, 2017-ben első olvasatban 

elfogadott preambulummal és kommentárral ellátott vázlat iránymutatásokat tartalmazó 

tervezetet „iránymutatások az atmoszféra védelméről” címmel, melyet megküldött a 

kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek megküldött.84  

A tervezet definiálja az atmoszférát, az atmoszféra szennyezést és az atmoszféra 

degradációját. A második iránymutatás tisztázza a hatály kérdését: a tervezet vonatkozik az 

atmoszféra szennyezésére és degradációjára. 85  Az iránymutatások előírják az államok 

atmoszféra védelmének kötelezettségét, mely során az államoknak elvárható gondossággal kell 

eljárniuk. 86  Kötelezettségként fogalmazza meg többek között a környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatását és az atmoszféra fenntartható módon való hasznosítását. 87 Deklarálja továbbá az 

atmoszféra ésszerű és méltányos hasznosítását is, melynek során, a fenntartható fejlődés 

szellemében figyelembe kell venni nemcsak a jelen, de a jövő generációk érdekeit is.88 Az 

atmoszféra védelme érdekében kötelezi az államokat egymással és a releváns nemzetközi 

szervezetekkel való együttműködésre. A tudományos törekvésekkel kapcsolatban is 

együttműködésre ösztönöz, különösen az információcserét és közös monitorozás 

tekintetében.89  

A Bizottság korlátozott jellegű megközelítése kritikát ért. 90  A Bizottság munkájának 

érdekesség azonban, hogy az iránymutatások között szerepel „compliance” mechanizmus is, 

ami első alkalommal jelenik meg a Bizottság munkájában. 91  Újdonságként számolható el 

 
83 Uo. A/68/10, 78. 
84 Report on the work of the seventieth session 2018, A/73/10, 158. 
85 Uo. A/73/10, 159. 
86 Uo. A/73/10, 159. 
87 Uo. A/73/10, 159. 
88 Uo. A/73/10, 159. 
89 Uo. A/73/10, 160. 
90 Peter H. Sand –Jonathan B. Wien: Towards a New International Law of the Atmosphere?, Goettingen Journal 

of International Law, 7., 2016/2, 195–197; Ilias Plakokefalos: International Law Commission and the Topic 

‘Protection of the Atmosphere: Anything New on the Table?, http://www.sharesproject.nl/international-law-

commission-and-thetopic-protection-of-the-atmosphere-anything-new-on-the-table (Letöltés: 2021. április 14.) 
91 Oral: The International Law Commission, 1098. 
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továbbá a Bizottság utalása a kevésbé fejlett országokban és parti területeken valamint a 

tengerszint emelkedésének kitett kis szigeteken élő emberekre.92 

 

A tengerszint emelkedése a nemzetközi joggal kapcsolatban 

A tengerszint emelkedése a nemzetközi joggal kapcsolatban a Bizottság munkaprogramjában 

szereplő legújabb témák között foglal helyet. A 2019-ben amellett döntött, hogy a témát felveszi 

munkaprogramjába,93 egyúttal felállított egy tanulócsoportot a téma tanulmányozására. 

A témaválasztás oka, hogy a tengerszint emelkedése iránt az államok komoly érdeklődést 

tanúsítanak. A tengerszint emelkedése új kihívásokat és megoldásra váró kérdéseket hoz 

magával, ami igényli az államok erős elkötelezettségét az együttműködésre. A humanitárius és 

gazdasági katasztrófák, konfliktusok riasztó jövőt vázol.94 A klímaváltozás komoly nyomást 

gyakorol az államokra, és a tengerjogra. Az emberiség életminősége közvetlenül vagy közvetve 

függ az óceánoktól és a krioszférától (hó- és jégtakaró).95 Az közvetlenül érintettek száma 

meghaladja a 1,4 milliárd főt. Több száz millióan élnek alacsonyfekvésű partvidéken, 

magashegységekben.96 Az adatok baljósak: az Antarktiszról 2007 és 2016 között háromszor 

annyi jég olvad el, mint amit az 1997-2006 közötti időszakban.97 Az óceánok egészsége, és 

azok az emberek, akik függnek a tengeri erőforrásoktól, komoly védelemre szorulnak, ami 

indokolja a kérdés globális szintű kezelését. A kis területű szigetek lakosai az emelkedésnek 

köszönhetően előbb vagy utóbb, túlélésük érdekében kénytelenek lesznek elvándorolni más 

helyekre. A tengerszint növekedése hosszú-távú, kritikus problémákat vet fel. 98  Ezek 

megoldása erős a nemzetközi közösség erős összefogását, együttműködését igényli. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A Nemzetközi Jogi Bizottság alapvetően jelentősen hozzájárul a nemzetközi jog 

kodifikációjához és progresszív fejlődéséhez. A nemzetközi környezetvédelmi jog területén 

kiemelkedő a megelőzési tervezet, melyekben kulcsfontosságú elvek és kötelezettségek 

kerülnek rögzítésre, mint az együttműködés, notifikáció vagy a környezeti hatásvizsgálat. A 

 
92 Uo., 1098. 
93 Report of the International Law Commission on the work of its seventy-first session 2019, A/74/10, 340., 265.§. 
94 Uo. A/CN.4/734, 11. 
95  Sipos Géza: A tengerszint mindenképpen emelkedni fog, csak nem mindegy, mennyire – az IPCC új 

különjelentéséről, https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tenger-mindenkepp-emelkedni-fog-csak-nem-mindegy-

mennyire-az-ipcc-kulonjelentese-109996 (Letöltés: 2021. április 14.) 
96 Uo.  
97 Uo.  
98 Vincent Cogliati-Bantz: Sea-Level Rise and Coastal States Maritiem Entitlements: A Cautious Approach, The 

Journal of Territorial and Maritime Sutdies, Vol. 7., No. 1., 87–88. 
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megelőzést összekötötte az elvárható gondossággal, adott egy kárdefiníciót, és küszöbértéket. 

Egy sor primer kötelezettséget határozott meg, segítve a megelőzés elvének jobb megértését. A 

kármegosztási tervezet lényeges pontja a szennyező fizet elvének a szerepe. Kiemelésre 

érdemes továbbá a nemzetközi folyóvizeket érintő munkája, mely sikeresen realizálódott egy 

nemzetközi egyezményben, ezzel azt kötelező erővé emelve. A környezeti szempontok 

megjelenése, mint az ökoszisztéma megőrzése és megóvása, a szennyezés megelőzése és 

csökkentése és tengeri környezet védelme, mind a környezet hatékony védelmét 

szorgalmazzák. A Bizottság munkájában konzisztensen jelen van az együttműködés, a 

notifikáció és konzultáció, az elvárható gondosság és a környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatásának kötelezettsége. Míg egyik oldalról nézve a Bizottság komoly lépéseket tesz 

előre az effektív nemzetközi környezetvédelmi szabályozás érdekében - amit jól tükröz, hogy 

jelenleg egyszerre három környezetvédelemmel kapcsolatos téma is szerepel munkaprogramján 

- másrészt bizonyos értelemben, ahogyan Oral fogalmaz, hátra is lép egyet.99 Az atmoszféra 

védelmének témájának megközelítése korlátozottként jellemezhető. 

Bár fent vázolt tervezetek közül nem sok nyert helyet nemzetközi egyezményben, azonban 

a Bizottság által elismert elvek, kötelezettségek jelentősen hozzájárulnak a nemzetközi 

környezetvédelmi jog fejlődéséhez. 
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FODORNÉ ZAGYI ORSOLYA 

A KÖZADATOK JELENTŐSÉGE AZ OKOS VÁROSOK 

FEJLESZTÉSÉBEN 

 

BEVEZETÉS 

Az intelligens városok célja a növekvő urbanizáció, az energiafogyasztás hatékony kezelése, a 

zöld környezet fenntartása, az állampolgárok gazdasági és életszínvonalának javítása, valamint 

az emberek képességeinek növelése a modern információs és kommunikációs technológia 

(IKT) hatékony használatához és átvételéhez. Az intelligens városok koncepciójában az IKT 

létfontosságú szerepet játszik a politika kialakításában, döntésében, végrehajtásában és a végső 

produktív szolgáltatásokban. Az azonban biztos, hogy az intelligens városok multidiszciplináris 

területet képviselnek, amelyet folyamatosan a technológia és a városfejlesztés fejlődése alakít. 

Ebben a tanulmányban elsődlegesen az okos városok és nyílt adatok kapcsolatát vizsgálom 

multidiszciplináris megközelítésben, ahogy maguk az okos városok kialakítása és működtetése 

is többszempontú megközelítést igényel. E rövid tanulmány célja, hogy a rámutasson: a jövő 

fejlődési irányai alapos körültekintést igényelnek a rendszerek összekapcsolása során, mert a 

nem megfelelő biztonsági elvek és adatvédelmi megfontolások eredménytelenségre vezetnek, 

valamint veszélyeztetik az információs technológia használóinak magánéletét. 

 

OKOS VÁROS MODELLEK 

Az okos városok (smart city) egy koncepcionális városfejlesztési modellt képviselnek, amely 

az emberi, a kollektív és a technológiai tőke felhasználásának alapját képezi a városi 

agglomerációk fejlesztésére 1 . Az elmúlt évek folyamatos vita ellenére nincs egyeztetett 

definíció az intelligens városokról. 2  Az intelligens város egy olyan önkormányzat, amely 

információs és kommunikációs technológiákat (IKT) használ az operatív hatékonyság 

növelésére, az információk megosztására a nyilvánossággal, valamint az állami szolgáltatások 

és az állampolgári jólét minőségének javítására. Míg a pontos meghatározás változó, az 

 
1  Margarita Angelidou: Smart city policies: A spatial approach, Cities, 41, S3–S11, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007 (Letöltési idő: 2021. május 15.)   
2  Hollands, R. G.: Will the real smart city please stand up? City, 12/3., 

http://dx.doi.org/10.1080/13604810802479126, 303–320. (Letöltési idő: 2021. május 15.); Komninos, N.: 

Intelligent cities: Variable geometries of spatial intelligence, Intelligent Buildings International, 3/3., 

http://dx.doi.org/10.1080/17508975.2011.579339, 172–188. (Letöltési idő: 2021. május 15.); Nam, T. – Pardo, T.: 

Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context, 5th international conference on 

theory and practice of electronic governance, Tallinn, 2011, https://dl.acm.org/doi/10.1145/2072069.2072100, 

26–28. (Letöltési idő: 2021. május 15.); Wolfram, M.: Deconstructing smart cities: An intertextual reading of 

concepts and practices for integrated urban and ICT development. Real Corp, Schwechat, 2012, 

https://www.corp.at/archive/CORP2012_192.pdf, 14–16. (Letöltési idő: 2021. május 15.) 
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intelligens város átfogó küldetése a város funkcióinak optimalizálása és a gazdasági növekedés 

ösztönzése, miközben az intelligens technológia és adatelemzés segítségével javítja polgárainak 

életminőségét. 

Az intelligens város koncepciója az 1960-as és 1970-es évekre vezethető vissza, amikor 

számítógépes adatbázisokat, klaszterelemzéseket és infravörös légi fényképezéseket kezdtek a 

kormányok felhasználni adatok gyűjtésére, a szegénység csökkentése érdekében. Azóta az okos 

városok három különböző generációja jelent meg. A Smart City 1.0 progjamjait a technológiai 

szolgáltatók kezdeményezése indította el. Ez a generáció arra összpontosított, hogy a 

városokban megvalósítsa a megfelelő technológiát, annak ellenére, hogy az önkormányzat, 

irányító szervezet nincs teljesen tisztában a technológia lehetséges következményeivel vagy a 

mindennapi életre gyakorolt hatásaival. Ezzel szemben a Smart City 2.0 fejlesztési elképzeléseit 

a városok indukálták. Ebben a második generációban az önkormányzaton belüli előremutató 

vezetők segítettek meghatározni a városok jövőjét, és azt, hogy miként lehetne intelligens 

technológiákat és egyéb innovációkat alkalmazni ennek a jövőnek az elérésére. A harmadik 

generációban, a Smart City 3.0-ban sem a technológiai szolgáltatók, sem a város vezetői nem 

veszik át az irányítást; ehelyett a polgárok együttélési, -alkotási modelljét alkalmazzák. Úgy 

tűnik, hogy ezt a legutóbbi alkalmazkodást a méltányosság és a társadalmi befogadással 

rendelkező intelligens közösség létrehozásának vágya ihlette. 

Miben különbözik ez a mai elképzelésektől és hogyan vezettek a közelmúltbeli változások 

az intelligens város ötletének megjelenéséhez és elterjedéséhez? A legfontosabb fejlemény, 

hogy a mai korszerű technológia megfizethető, vezeték nélküli kommunikációs rendszereket 

alkalmaz, fokozott teljesítményű, biztonságosabb és megbízhatóbb, valamint valós idejű 

funkciókkal rendelkezik3. A Big Data, a mesterséges intelligencia (MI) és gépi tanulás (AI) 

felhasználható a városi környezet és az ott bekövetkező, ill. a valószínűsíthető események 

trendjeinek azonosítására és következtetések levonására. Végül lehetővé teszi a városvezetés 

számára, hogy hatékonyabb, igazságosabb és „okosabb” legyen a városi környezet. A 

technológiai fejlődés gyorsulása és elterjedése miatt bekövetkező csökkenő ár és a növekvő 

teljesítmény biztosítja, hogy azokat egyre szélesebb körben alkalmazzák az egész gazdaságban. 

Több mint egy évtizede az intelligens városok kialakítását azok az elképzelések vezérlik, 

amelyek elsődleges célja, hogy a technológia lehetőségeit kihasználva a legmegoldhatatlanabb 

 
3 Atkinson, R.: Technological change and cities, Cityscape, 3/3., 1998, 129–170; Aurigi, A.: New technologies, 

same dilemmas: Policy and design issues for the augmented city, Journal of Urban Technology, 13/3., 2006, 

http://dx.doi.org/10.1080/10630730601145989, 5–28. (Letöltési idő: 2021. május 15.); Batty, M.: Smart cities, big 

data. Environment and Planning B, Planning and Design, 39., 2012, 191–193. 



 

271 

 

városi kihívásokra keressenek választ, és amelyek számos globális következménnyel járnak. A 

koronavírus-járvány és az éghajlatváltozás hatásainak növekvő felismerése új sürgősséget adott 

ezeknek a kérdéseknek. A COVID-19 kihívásainak kezelése prioritást évezett és élvez a 

települések erőforrásainak elosztása során, így a városoknak át kell helyezni a hangsúlyt a 

járvány kezelésére, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy néhány intelligens város beruházást 

elhalasztottak, átirányítottak vagy lemondtak. A környezeti változások mellett, és ellenére a 

város vezetői felismerik az intelligens városkoncepciók megvalósításának szükségességét, 

azért, hogy biztosítsák a jövőbeli járványokkal szembeni ellenálló képességet, felgyorsítsák a 

nulla szén-dioxid-kibocsátású városok felé történő elmozdulást és kezeljék a városokban 

tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségeket. E célok valóra váltásához stratégiai 

elkötelezettségre van szükség a fenntarthatóság és a digitális korszerűsítés iránt az összes főbb 

programban. A járvány okozta gazdasági visszaesés helyreállítási programjai között már most 

is találhatóak olyanok, amelyek komoly elkötelezettséget mutatnak az infrastrukturális 

beruházások, a digitális technológiák és a fokozott fenntarthatóság iránt. Ezek az ambíciók 

várhatóan fellendítik a jövőbeni beruházásokat, és valószínűleg felgyorsítják számos városi 

szolgáltatás digitalizálását is. 

Hazánkban 2017-ben meghatározásra került a pontos okos város definíció, amely előrelépést 

jelent a fogalmi problémák kiküszöbölése érdekében. Az elfogadott definíció az egyes 

kormányrendeleteknek az „okos város”, „okos város módszertan” fogalom meghatározásával 

összefüggő módosításáról szóló 56/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben található. 

„Okos város: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló kormányrendelet szerinti okos város”4 

Ugyanez a Korm. rendelet meghatározza továbbá az okos város módszertan fogalmát is, 

amely a települések vagy települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertana, 

amely a természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési 

szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív 

információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, a lakosság fokozott bevonásával 

fejleszti.5 

 
4 56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az „okos város”, „okos város módszertan” 

fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról. 1§ q). 
5 Uo. 3§ (1). 
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Okos város tervezési modelleket Cohen (2015) munkája alapján csoportosítjuk6. A szerző 

kifejezetten azzal foglalkozik, hogyan lehet smart city eszközökön keresztül javítani a polgárok 

életminőségét. Három „szintet”, generációt különböztet meg e tekintetben: 

 

• Technológia-vezérelt modell: Az átfogó elméleti megközelítés hat beavatkozási 

területet definiál: gazdaság, környezet, kormányzás, életmód, közlekedés, polgárok. A 

modell jellemzője, hogy átfogó elméleti megközelítésű, a technikai részletekre nem tér 

ki, pusztán csak azt határozza meg, hogy a mindenkori legkorszerűbb 

infokommunikációs technológiák alkalmazását várja a településtől. Fontos jellemzője 

még, hogy egy nagyon jól kialakított indikátorrendszer kapcsolódik ehhez a modellhez, 

amely a hat területet további három területre osztva jól mérhető és nyomon követhető 

paramétereket határoz meg. 7  Lényegében arról szól, hogy a nagy transznacionális 

informatikai cégek megoldásokat kínálnak a városok számára működési hatékonyságuk 

növelésére, valamint vonzóképességük erősítésére, a városok pedig teljes mértékben 

(kritika nélkül) befogadják ezeket. 

 

• Technológia-fókuszú, városvezérelt modell: ebben a fázisban már a település 

veszi át a vezető szerepet a jövő alakításában, és abban, milyen szerepet töltsenek be az 

okos technológiák és innovációk a település működésében. A városvezetés úgy tekint a 

technológiai innovációkra, mint az életminőséget javító eszközökre. 

 

• Lakossági együtt-tervezés modell: A lakosság aktívan részt vesz a fejlesztési 

tevékenységben, előtérbe kerülnek a társadalmi kérdések, mint például a megfizethető 

lakhatás vagy a nemek közötti egyenlőség. A lakossági együtt-tervezés alapját az 

egyenlőség és társadalmi befogadás jelentik, ennek van alárendelve minden más, 

egészen eltérő tehát a tervezés szemlélete. A lakosok hozzájárulhatnak ötleteikkel a 

fejlesztésekhez, vagy akár befektetőkként is megjelenhetnek (például megújuló 

erőforrások lakossági szintű kiaknázásában) 

 
6 Cohen, Boyd: The 3 Generations Of Smart Cities – Inside the development of the technology driven city, 

https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities (Letöltési idő: 2021. május 15.) 
7 Kovács K.: Okos városok és az okos közszolgáltatás és városfejlesztés, in Sallai Gyula (szerk.): Okosváros-

technológiák. A technológia fejlődésének irányai és hatása. 2. köt., Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019, 

https://nkerepo.uni-

nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13024/Web_PDF_okos_varos_es_okos_kozszolgaltatas_varosfejleszt

es.pdf?sequence=1, 37. (Letöltési idő: 2021. május 15.) 
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Az egyes városok általában több tervezési szinten keresztülmennek, ám ennek nem 

feltétlenül kell így lennie, átgondolt tervezési stratégiával elkerülhetőek a hibák. A smart city 

fejlesztéseknek biztosítaniuk kell, hogy a városlakók minden csoportja megfelelőképpen tudjon 

élni a kínált lehetőségekkel, és a fejlesztéseknek támogatniuk kell a befogadást. Az olyan 

okosváros-modell számít tipikusnak, amely három fő elemre koncentrál: az infrastruktúrára, a 

tervezés-üzemeltetésre és az emberekre. Az infrastruktúrához a városi energiafelhasználás és 

az alternatív energia-előállítás, az épületenergetika, a vízgazdálkodás és a közlekedés tartozik. 

A tervezés és üzemeltetés alá sorolják általában a városfejlesztést és -üzemeltetést, a 

kormányzati és hivatali adminisztrációt, valamint a közbiztonságot. Az „emberek” 

kategóriájába sorolják az oktatást, az okos egészségügyet és az úgynevezett okos szociális 

programokat. 8 

 

AZ EU STRATÉGIAI DOKUMENTUMAI, SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

Az Európai Bizottság 2010 márciusában mutatta be az „Európa 2020” stratégiát, melynek célja 

a válságból való kilábalás és az EU gazdaságának felkészítése az előttünk álló évtized 

kihívásaira. Az európai digitális menetrend az „Európa 2020” stratégia hét kiemelt 

kezdeményezésének egyike, melyet azért alkottak meg, hogy az információs és kommunikációs 

technológiák alkalmazásának kulcsfontosságú szerepet jelöljön ki Európa 2020-ra kitűzött 

céljainak sikeres megvalósításában. A digitális menetrend célja általánosságban, hogy a nagy 

sebességű és szupergyors internetre és interoperábilis alkalmazásokra épülő egységes digitális 

piac révén fenntartható gazdasági és szociális előnyöket teremtsen.9 A stratégia a növekedés 

három prioritására és hét kiemelt kezdeményezésre tagolódik: 

• intelligens növekedés az oktatásba, a kutatásba és az innovációba történő hatékony 

beruházások tekintetében; a kapcsolódó kiemelt kezdeményezések az innovációs unió, 

az európai digitális menetrend, a mozgásban lévő fiatalok; 

• fenntartható növekedés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás érdekében; az összekapcsolt kiemelt kezdeményezések az erőforrás-

hatékony Európa, a globalizáció korának iparpolitikája; 

 
8 Uo. 39. 

9 European Commission, Digital Agenda for Europe (DAE), 2014,  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF (Letöltési idő: 2021. 

május 15.) 
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• inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és a szegénység csökkentése érdekében tett 

intézkedések tekintetében; a kapcsolódó kiemelt kezdeményezések az új készségek és 

munkahelyek menetrendjét jelentik, a szegénység elleni európai platformot. 

Az innovatív Unió kiemelt kezdeményezése a Digitális Menetrend10, az iparpolitika és az 

erőforrás-hatékony Európa meghirdetésével, valamint az egységes piaci intézkedéscsomaggal 

megteremteni a legjobb feltételeket az európai kutatók és vállalkozók számára az innovációk 

létrehozásához. 11  Az innovatív Unió a kiemelt kezdeményezéseinek kidolgozásához két 

platformot határozott meg: 

- Európai technológiai platformok (ETP), amelyek az ipar által vezetett érdekelt fórumok, 

és amelynek célja a közép- és hosszú távú kutatási és technológiai célok meghatározása, 

valamint ütemtervek kidolgozása, ezek ipar által vezérelt elérése12; 

- Európai innovációs partnerségek (EIP), amelyek új megközelítést jelentenek az EU 

kutatásában és innovációjában, összehozzák az állami és a magánszféra érdekeltjeit, hogy 

felgyorsítsák a főbb innovációk elterjedését. Ezáltal elkötelezik őket a kínálati és a keresleti 

oldali intézkedések (finanszírozás, szabályozás, szabványok, beszerzések stb.) 

végrehajtására az ágazatok és a teljes innovációs rendszer között (kereslet-vezérelt); Az 

EIP-ek területei:  

• Aktív és egészséges öregedés (EIPAHA);  

• Mezőgazdasági fenntarthatóság és termelékenység (EIP-AGRI);  

• Intelligens városok és közösségek (EIP-SCC);  

• Víz (EIP-W);  

• Nyersanyagok (EIP-RM)13. 

Az intelligens városok és közösségek európai innovációs partnersége (EIP-SCC) összefogja 

a városokat, az ipart és a polgárokat, hogy fenntarthatóbb, integrált megoldások révén javítsák 

a városi élet minőségét. A partnerség az energia, a közlekedés, valamint az információs és 

kommunikációs technológiák (IKT) fókuszterületein egyesül. Fő célja, hogy katalizálja a 

 
10 Uo.  
11 Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív 

Unió. COM 546 2010,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0546&from=EN (Letöltési idő: 

2021. május 11.) 
12 European Commission, Commission staff working document strategy for European Technology Platforms: ETP 

2020, 2013, https://www.ffg.at/sites/default/files/swd-2013-strategy-etp-2020_en.pdf, 2. (Letöltési idő: 2021. 

május 05.) 
13 European Commission, Outriders for European Competitiveness European Innovation Partnership as a tool for 

systemic change, 2014, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97329cc5-18eb-45b6-ae94-

15aabc73e809 , 26. (Letöltési idő: 2021. május 12.) 



 

275 

 

szorosan összefüggő területeken elért előre lépéseket, és új interdiszciplináris lehetőségeket 

kínáljon az energia- és erőforrás-fogyasztást csökkentő szolgáltatások javítására. A partnerség 

magában foglalja az alkalmazott innovációt, a jobb tervezést, a részvételen alapuló 

megközelítést, a magasabb energiahatékonyságot, a jobb közlekedési megoldásokat, az 

információs és kommunikációs technológiák (IKT) intelligens használatát stb. 14 

Az EU Smart City kezdeményezéseinek a célja a beruházások felgyorsítása és az innováció 

intenzitásának növelése az európai városokban, ezekkel társadalmi, gazdasági és 

környezetvédelmi célok elérése. A célok megvalósítása érdekében létrehozták az European 

Smart City Initiative-t, amely egy átfogó rendszer. A rendszer összesíti az Európai Unió 

finanszírozásából megvalósuló különféle smart city projekteket, amellyel egy ideális platformot 

hoznak létre a projektek áttekintéséhez, illetve együttműködési kapcsolatok kialakításához. 

Ezek a kutatások és programok az EU 20-20-20 célkitűzésének elérését célozzák, azaz a 

károsanyag-kibocsátás 20%-os csökkentését, a megújuló energia felhasználásának 20%-os 

arányát és az energiahatékonyság 20%-os növelését. Az Initiative rendszer nagy előnye, hogy 

összefogja a smart city projekteket és resztvevőket, ezáltal áttekinthetővé teszi a folyamatban 

lévő fejlesztéseket, azonban sajnálatos módon csak az Európai Unió által nyújtott 

finanszírozásához köthető munkák szerepelnek, az egyéb finanszírozású kutatások és 

fejlesztések nem, vagy csak közvetve jelennek meg. A sikeres kezdeményezések között 

említhető még a „Smart Cities and Communities” European Innovation Partnership program, 

amelyet az Európai Bizottság azért hozott létre, hogy összefogja a különböző smart city 

projekteket, segítve a 2020-as klímaváltozási célok elérését.15 

 

AZ INTELLIGENS VÁROSOK KIHÍVÁSA (ICC) 

Az Intelligens Városok Kihívása (ICC) az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 136 

várost tömörít az intelligens, társadalmilag felelős és fenntartható növekedés elérésére a fejlett 

technológiák révén. A két és fél éves program a Digital Cities Challenge korábbi sikereire épít, 

amely 41 uniós városnak segített stratégiai jövőkép és ütemterv kidolgozásában digitális 

átalakulásukhoz. A világjárvány nehézségeinek leküzdésében az ICC városainak jelentős 

szerepet szánnak azáltal. hogy a gazdasági fellendülés motorjává válhatnak új üzleti 

lehetőségek teremtésével, a fenntartható fejlődés előmozdításával és városaik digitális és 

 
14  European Commission, Communication from the commission smart cities and communities - European 

Innovation Partnership, 2012, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/smart-cities-and-communities-

european-innovation-partnership-communication-commission-c2012, 5. (Letöltési idő: 2021. május 15.) 
15  Ritó Evelin: Élhetőbb város – avagy smart city, 2019, 

http://www.analecta.hu/index.php/vikekkek/article/download/12485/12344/ (Letöltési idő: 2021. május 02.) 
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társadalmi fejlődésével. A városok személyre szabott mentorálásban vehetnek részt nemzetközi 

szakértőktől az alábbi öt területen:16 

- A polgárok részvétele és a közigazgatás digitalizálása 

- Zöld gazdaság, természeti környezet és helyi zöld ügyletek 

- Képzettség és átképzés 

- Zöld és digitális átmenet az idegenforgalomban és a gazdasági növekedésben 

- Ellátási láncok, logisztika és a mobilitás gazdaságossága. 

A tavalyi pályázatot követően Magyarországról Szombathely és Budapest jutott be az 

Európai Unió 100 intelligens városa közé. A két város most a szintén tavaly indult 30 hónapos 

mentorprogramban vesz részt, melynek során felkészítik őket arra, hogy közvetlenül is 

eredményesen pályázhassanak uniós forrásokra. A mentorált városokat tíz mentorváros segíti. 

A polgárok részvétele és a közigazgatás digitalizálása témakörben szakérők és 

mentorvárosok segítik a városokat a polgárok és az üzleti vállalkozások részvételének 

fokozásában, azáltal, hogy támogatja a városfejlesztésben érdekelt felek konszenzusos 

véleményének kialakítását. Ez a platform segít abban, hogy a helyi közösségek teljes mértékben 

részt vegyenek a helyi önkormányzatok és a közszolgáltatások által végzett digitalizálásban. 

Az Európai Bizottság az elmúlt években egymás után készítette el az adatközpontú gazdasággal 

foglalkozó stratégiáit: az Európai Unió Nyíltadat Stratégiáját (2011-2020), az Európai 

Adatközpontú Gazdaság Stratégiát (2012-2020), az Európai Adatértéklánc Stratégiát és 

legutóbb az Európai Adatgazdaság Szakpolitikát. Az Európai Adatközpontú Gazdaság 

Stratégia célja a Big Data kezelésére és az adatközpontú gazdaságra való átállás támogatása és 

felgyorsítása.17 Az adatközpontú innováció az állami szektor rendszereinek drámai átalakulását 

eredményezheti, és olyan társadalmi előnyöket hozhat létre, mint kevesebb szennyezés, 

kevesebb forgalmi dugó, a járványkitörések jobb nyomon követése, nagyobb 

energiahatékonyság, új mezőgazdasági szolgáltatások, újszerű alkalmazások az állampolgárok 

online interakcióval történő aktivitásának növelése. Ezekkel összhangban a nevezett 

tematikában az ICC többek között a következőkkel foglalkozik: 

 

 

 
16  Intelligent Cities Challenge, https://www.intelligentcitieschallenge.eu/about-intelligent-cities-challenge 

(Letöltési idő: 2021. május 02.) 
17 Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé. COM 442 final, 

2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0442&from=EN (Letöltési 

idő: 2021. május 15.) 

http://szombathely2030.hu/100-intelligent-cities-challenge-szombathely/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/cities/budapest
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- Polgár- és vállalkozásbarát közszolgáltatások 

- Az állampolgárok és az üzleti vállalkozások részvételének fokozása például új, 

demokratikus elköteleződési eszközökkel 

- A városi érdekelt felek megértése 

- A közösségek digitális megosztottságának csökkentése a digitális szolgáltatások 

átmenetével marginalizálva 

- A helyi önkormányzatok digitalizációjának ösztönzése az országos kormányzati 

menetrendtől függetlenül 

- A polgárok és a társadalmi szereplők támogatása a helyi szintű kezdeményezéseik 

elindításában. 

Az Intelligens Városok Kihívása program célja a tudásalapú társadalom által támogatott, 

digitálisabb, szolgáltatás-orientáltabb és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, 

körforgásos gazdaság rendszerekkel, helyi értékhurkokkal, megalapozott tényeken alapuló 

átképzéssel és fenntartható beruházásokkal. 

 

ADATVAGYON, NYÍLT ADATOK 

Az kormányzatnak és az önkormányzatoknak, közelebbről az államigazgatásban és 

közigazgatásban, valamint a közszolgáltatásban dolgozóknak fokozott felelőssége van a 

kritikus infrastruktúra intelligens infrastruktúrává fejlesztésében és annak működtetésében. 

Ezért a közszolgálatban dolgozók esetében különösen fontos, hogy ismerjék azokat az 

infokommunikációs eszközöket, illetve megoldásokat és lehetőségeket, amelyek jelentős 

szerepet játszanak a közösségi infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztésében és korszerű 

üzemeltetésében. Az intelligens infrastruktúra alapja az adat, illetve az adatok érzékelése és 

egymás közötti megosztása. Ez azt jelenti, hogy az intelligens infrastruktúra fejlesztéséhez 

rendkívül sok adatra, információra van szükség. A nyílt adatok korábban szinte egybeestek a 

nyílt kormányzati adatok halmazával. Ez azonban változik, mivel változik az adatok 

összetettsége és az adatok újrafelhasználását igénylő képességek és kapcsolatok köre. A nyílt 

adatok fogalmát is egyre inkább alkalmazzák a magánszektorban. 

Az elmúlt években a nyílt adatok nagy figyelmet kaptak a nyitottság és az átláthatóság 

irányába tett lépések összefüggésében, különösen a kormányzati adatok vonatkozásában. Még 

a magánvállalkozások is szükségesnek tartják az adatok többféle okból történő megnyitását az 

érdekelt felek, köztük kutatók, állampolgárok, üzleti és ellenőrzési tisztviselők számára. Sok 

ország a világ minden tájáról elkezdte felismerni és közzétenni kormányzati adatait a 

nagyközönség számára. A magánszervezetek is elkezdtek hozzájárulni a nyílt adatokhoz, 
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amelyek kihasználják a potenciális felhasználókat, beleértve azokat a kutatókat is, akik 

profitálnak belőle. 

Minél nagyobb az átláthatóság a kormányzati politikában, annál több lehet az emberek 

bevonása a társadalom javítása érdekében. A politikai adatok megnyitása azt jelentheti, hogy a 

közpénzeket átláthatóan költenék el, és a szabályozó szervek mindig nyitottak lennének az 

elszámoltathatóságra. A nyilvános ellenőrzés növelheti a polgárok bizalmát a kormányok iránt, 

amely ellenőrzésre nyitva áll, ha a kormányzási adatok nyitottak. Az állampolgárok képességei 

és perspektívája változatos a szakmai hátterük alapján. Az így nyújtott információk különféle 

érdekcsoportokon és embercsoportokon keresztül is átjutnak. Tehát a nagyközönség bevonása 

nemcsak a politika kialakítását segítheti, hanem biztosíthatja annak hatékony végrehajtását is. 

Az adatok megnyitásának gátja az anonimitás előállítása, amely során három tényezőt kell 

figyelembe venni18: 

1. Adatvédelem: Az adatvédelem azt jelenti, hogy egy személynek a törvényben 

gyökerezik a jogosulatlan behatolással szembeni védelme. 

2. Titoktartás: Ez egy olyan szakemberre vagy szervezetre bízott személyes információt 

jelent, amelyet etikai okokból nem szabad nyilvánosságra hozni. 

3. Érzékenység: Az érzékeny adatok azokra az adatokra összpontosítanak, amelyek 

ismerik a potenciális kárt az egyénben, a szervezetben vagy a közösségben. Az 

érzékenységnek lehet etikai és jogi alapja is. 

Az elmúlt néhány évben a nyílt adatok nagy figyelmet kaptak a nyitottság és az átláthatóság 

felé tett lépések összefüggésében, különös tekintettel a kormányzati adatokra. A nyílt adatokról 

és a közszféra információinak újbóli felhasználásáról szóló irányelv, más néven a „Open Data 

Directive” (2019/1024/EU irányelv) 2019. július 16-án lépett hatályba. Az új irányelv a korábbi 

PSI irányelv néven emlegetett jogszabályt váltotta fel, amely a 2003/98/EK irányelvet 19 

módosította. A közszféra keretrendszereiben az Open Data kezdeményezések az egyik 

leghatékonyabb eszköznek bizonyultak a közszférában működő szervezetek korrupciójának 

felszámolására. A nyílt adatprojektek tehát nagy lehetőségeket rejtenek polgárközpontú 

megoldások nyújtásában, optimalizálva az intelligens városi szolgáltatásokat a helyi emberek 

 
18 Danezis, G. – Gürses, S.: A critical review of 10 years of Privacy Technology, Surveill. Cult. A Glob. Surveill. 

Soc, 2010, 

https://www.researchgate.net/publication/228538295_A_critical_review_of_10_years_of_Privacy_Technology/l

ink/0c96051f6468067833000000/download, 1–16. (Letöltési idő: 2021. május 15.) 
19 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak 

további felhasználásáról, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32003L0098 (Letöltési 

idő: 2021. május 15.) 
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igényeinek és preferenciáinak megfelelően, összhangban a földrajzilag eltérő szokásokkal és 

politikákkal. A nyílt adatok új innovációkhoz vezethetnek: 

• közszféra nagyobb átláthatósága és integritása, 

• az állami pénzmozgások nyomon követésének lehetősége, 

• piaci meglátások, megvilágítva a jelenlegi és történelmi trendeket, amelyek 

összefüggésben lehetnek a társadalmi, politikai és környezeti éghajlatra vonatkozó 

információkkal, 

• a változások valós időben történő felismerésének, reagálásának vagy akár 

előrejelzésének képessége, 

• a különböző típusú változások hatásának becslése modellezéssel és szimulációval, 

valamint az a lehetőség, hogy ezeket a jóslatokat a rendelkezésre álló adatok 

mennyiségétől függően nagy pontossággal teszteljék, 

• a termelékenység növelése a folyamatok és szolgáltatások egyszerűsítése révén, 

lehetővé téve a nem hatékony vagy nem hatékony gyakorlatok könnyű azonosítását, 

• a környezeti hatások csökkentése, a források azonosításának egyszerűsítése, valamint 

a meglévő projektek, szolgáltatások és infrastruktúra környezetvédelmi előírásoknak 

való megfelelése, 

• testreszabott megoldások, amelyek lehetővé teszik hasonló problémák különböző 

jogi keretek és demográfiai szempontok szerinti kezelését. 

A nyílt adatok szolgáltatásának és felhasználásának kihívásai a következők: 

- Adatvédelmi aggályok. Biztosítani kell az anonimitást és meg kell akadályozni a 

visszaéléseket, hogy elkerülhetővé váljon az információk azonosítása az azonosítható 

egyén viselkedéséről vagy személyes történetéről. Egyes adatok szélesebb körű 

hozzáférhetővé tételéhez hozzájárulásra lehet szükség.  

- A bizalmas információk feletti ellenőrzés elvesztésének lehetősége mind személyes, 

mind vállalati szinten. 

- A nyílt adatportál létrehozásának és gondozásának költsége. Míg harmadik felek 

egyértelmű pénzügyi hasznot hoznak a sikeres alkalmazásfejlesztésből, a hozzáférést 

hosztolók megtérülése összetettebb és nehezebben mérhető. 

- Az alapkövetelmény, hogy az adatoknak géppel olvashatóknak kell lenniük. A gépen 

nem olvasható adatokat a keresők nem találják meg könnyen, ezért gyakorlatilag 

haszontalanok. 
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- Az adatbázisok és portálok folyamatos frissítése és népszerűsítése, amely szükséges 

annak biztosításához, hogy relevánsak maradjanak. 

- Szervezeti erőfeszítéseket kell fordítani a közösség bevonására annak érdekében, 

hogy a nyílt adatokból hatás érhető el. Ez közvetlenül befolyásolja a nyílt adatkezelés 

sikerét. 

 

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 

Az egyéni adatvédelem és az adatvédelem megsértésével szembeni szigorú védelmi törvények 

komoly aggodalomra adnak okot, amely megakadályozza a nagy mennyiségű adatot abban az 

esetben, ha az adat válaszadókat azonosítani lehetne. Az egyének vagy az érdekeltek 

csoportjának magánéletét védő törvények védelmet nyújtanak az embereknek a 

személyazonosságukkal vagy a kapcsolódó információkkal való visszaélésekkel szemben. 

Az okos városok csak akkor tekinthetők okosnak, ha képesek biztosítani a szükséges szintű 

biztonságot az integrált informatikai rendszerek használata során. Az általános biztonsági és 

adatvédelmi követelmények magukban foglalják az elérhetőség, az integritás, az adatvédelem, 

a hozzáférés-ellenőrzés, a titoktartás és a visszautasítás biztosítását. Az intelligens város 

hasznosítja a fizikai terek érzékelt adatait, amelyek bizalmas részleteket tartalmazhatnak az 

adott környezetben élőkről. Ezen adatok útja egy érzékelő csomópontnál kezdődik és a 

felhasználói alkalmazásnál ér véget. Ezért az intelligens város egyedülálló biztonsági 

követelményeket támaszt, mert összekapcsolt rendszerek rendszere, amelyek adatokat osztanak 

meg egymással. Az intelligens város architektúrája a különféle rendszerek komplex 

integrációjaként írható le a különféle városszintű szolgáltatások nyújtása érdekében. A 

rendszerhez csatlakozó minden szoftvert futtató, adatátvitelre alkalmas eszköz informatikai 

szempontból sérülékeny. A biztonsági rések ezen listája gyorsan nő, amikor számos eszköz 

csatlakozik egy hálózathoz, mert most már a komplex rendszer az eszközökön keresztül távolról 

is feltörhető. 
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Az adatok anonimitáson alapuló algoritmusai a leghatékonyabb, gyakorlatilag alkalmazott 

megoldások az adatvédelem megőrzéséhez, de a kutatók bebizonyították202122, hogy az egyén 

identitása külső források segítségével újrateremthető, és az anonimitási algoritmus nem tudja 

alá támasztani az anonimitás kérdését egy mikroadat-kiadás során. Alapvető, hogy a 

biztonságos IoT (Internet of Things) világában nem közlekednek nyílt adatok a szenzorok és 

szerverek között, ezeket kulcsokkal titkosítják, melyek a hálózaton sosem jelennek meg, így 

eltulajdonítani sem lehet őket. Így persze még mindig kérdés marad, hogy ugyanezt a 

biztonságos környezetet kell biztosítani a rendszerek központi üzemeltetését biztosító – 

gyakran felhő – szolgáltatók szintjén és azoknál az applikációknál is, melyek a rendszerek 

használatához egyes személyek szintjén kapcsolódnak (pl. mobil telefonos appok). 

A magánélet fogalma azonban eltérő a kultúrák, a kontextus és az információ típusa szerint. 

Az adatvédelem a magánélet védelme tekintetében különböző dimenziókkal rendelkezik.23 

• Az identitásvédelem az egyénhez kapcsolódó személyes adatok védelmével 

foglalkozik. 

• A testi adatvédelem a fizikai szempontok védelmére összpontosít. 

• A területi magánélet védi az egyén személyes tulajdonát és terét. 

• A mobilitási adatvédelem célja a helykoordináták és a nyomkövetés elleni védelem 

biztosítása. 

• A kommunikációs adatvédelem a kommunikációs csatornák lehallgatás elleni 

védelmével foglalkozik. Ezek a csatornák tartalmazzák, de nem kizárólag, az 

adatátvitelt megkönnyítő hardvereszközöket, vezetékes vagy vezeték nélküli 

kommunikációs eszközöket. 

 
20 Gurstein, M. B: Open data: Empowering the empowered or effective data use for everyone?, First Monday, Vol. 

16., no. 2., 2011, 

https://www.researchgate.net/publication/220167404_Open_data_Empowering_the_empowered_or_effective_d

ata_use_for_everyone, 1–8. (Letöltési idő: 2021. június 8.) 
21 Soria-Comas, J. – Domingo-Ferrer, J. – Sanchez, D. – Martinez, S.: T-closeness through microaggregation: 

Strict privacy with enhanced utility preservation, IEEE 32nd Int. Conf. Data Eng. ICDE, 2016, 

https://www.researchgate.net/publication/304456679_t-

closeness_through_microaggregation_Strict_privacy_with_enhanced_utility_preservation, 1464–1465. (Letöltési 

idő: 2021. május 15.) 
22 Bayardo, R. J. – Agrawal, R.: Data privacy through optimal k-anonymization, Proc. - Int. Conf. Data Eng., no. 

Icde, 2005, https://www.researchgate.net/publication/4133455_Data_Privacy_through_Optimal_k-

Anonymization, 217–228. (Letöltési idő: 2021. június 10.) 
23 Butt, Talal Ashraf – Afzaal, Muhammad: Security and Privacy in Smart Cities: Issues and Current Solutions, in 

A. Al-Masri – K. Curran (szerk.): Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future, Advances in 

Science, Technology and Innovation, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-01659-3_37, 317–323. (Letöltési 

idő: 2021. június 12.) 
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• A tranzakciók adatvédelme arra irányul, hogy megvédje a lekérdezéseket és 

válaszokat a megfigyeléstől. 

A magánélet védelmének megsértésére irányuló rosszindulatú informatikai támadásokat 

általában a három támadás egyikébe sorolják: 

1. Elérhetőségi támadások: Ez a besorolás olyan támadásokra vonatkozik, amelyek 

vagy megtagadnak bizonyos szolgáltatásokat, vagy teljesen lebontják a rendszert. 

2. Titoktartási támadások: Ezek a támadások az illetéktelen megfigyeléshez és az 

információkhoz való hozzáféréshez kapcsolódnak. 

3. Integritási támadások: Ezek a támadások törekednek a rendszerben a tárolt 

információk összevonására vagy megváltoztatására. Ezen túlmenően ezek a 

támadások megváltoztathatják a konfigurációkat, például a kritikus szolgáltatások 

leállítását eredményezhetik, vagy a rendszer vírusokkal való fertőzését vagy a 

rendszer hatástalanítását okozhatják. 

Az intelligens városok összetett rendszerek, amelyek heterogén eszközökből állnak, amelyek 

rengeteg segítségével kommunikálnak protokollok. Ezek az eszközök és protokollok számos 

biztonsági és adatvédelmi kérdésnek vannak kitéve. A smart rendszerek létrehozóinak és 

üzemeltetőinek már a tervezés, fejlesztés alatt részletekre kiterjedően figyelembe kell venniük 

az adatbiztonsági szempontokat, hogy megőrizzék a rendszer biztonságosságát, az okos 

városok lakóinak bizalmát az intelligens rendszerekkel szemben. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az egyes városok tervezése során az átgondolt tervezési stratégiával elkerülhetőek a struktúra 

használata során jelentkező problémák nagy része. A smart city fejlesztéseknek biztosítaniuk 

kell, hogy a városlakók minden csoportja megfelelőképpen tudjon élni a kínált lehetőségekkel, 

és a fejlesztéseknek támogatniuk kell a befogadást. Az okosváros-modellek legtöbb esetben 

három fő elemre koncentrál: az infrastruktúrára, a tervezés-üzemeltetésre és az emberekre. Az 

intelligens város architektúrája a különféle rendszerek komplex integrációjaként írható le a 

különféle városszintű szolgáltatások nyújtása érdekében. A rendszerhez csatlakozó minden 

szoftvert futtató, adatátvitelre alkalmas eszköz informatikai szempontból sérülékeny. A 

biztonsági rések ezen listája gyorsan nő, amikor számos eszköz csatlakozik egy hálózathoz, 

mert most már a komplex rendszer az eszközökön keresztül távolról is feltörhető. Az 

informatikai támadások, adatvédelmi incidensek jelentős része elkerülhető megfelelő 

biztonsági, adatvédelmi folyamatokkal, eszközökkel. 
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FIEDLER BÁLINT 

A BÉRANYASÁG VILÁGVISZONYLATBAN 

 

BEVEZETÉS 

Napjainkban világszerte számos pár dönt a bér- vagy pótanyaság valamely formája mellett 

azért, mert nem lehet saját gyermekük. A gyermekvállalás ezen lehetőségei ugyan az utóbbi 

néhány évtizedben jelentek meg a világ különböző pontjain, történelmi viszonylatban mégsem 

tekinthetők minden előzmény nélkülinek. Már a bibliai időkből is találunk e témakörhöz 

köthető példát. Gondoljunk például a Teremtés könyvében Ábrahám és Sára történetére. Miután 

Sára egyre idősebb lett, de a gyermekáldás nem érkezett, arra kérte Ábrahámot, hogy nemzzen 

szolgálójuktól, Hágártól utódot. Később Hágár megszülte Ismáelt. A fiúgyermek érkezését 

ugyanakkor féltékenység, kitagadás, menekülés és öröklési vita követte. A történet rávilágít, 

hogy a béranyaság minden esetben az érintettek sorsát meghatározó és megváltoztató 

következményekkel jár, ezek a következmények pedig sokszor nem láthatók előre. A 

béranyaság tehát számos személyes jellegű kérdést vet fel. Ezek mellett széles az olyan egyéb 

kérdések köre is, amelyek a folyamat orvosi, biológiai vetületét, vagy alkalmazásának a jogi 

lehetőségeit övezik. Mindezen kérdések száma a XXI. században, amikor a modern 

biotechnológia eredményeit hasznosítva ezen új asszisztált reprodukciós technológia egyre 

szélesebb teret nyer,1 még inkább megsokszorozódik.  

A témával összefüggésben néhány fogalom jelentését már elöljáróban érdemes tisztázni, ez 

azonban csak látszólag egyszerű feladat. A pótanya, béranya, dajkaanya fogalmakat egymással 

sokszor szinonimaként használja a magyar köznyelv, holott jelentéseik között különbséget kell 

tenni.2 A definiálás a pótanya fogalmát érintően a legnehezebb, annak ugyanis nincs egységes, 

általánosan elfogadott jelentése. Más a helyzet a pótanyaság általános fogalmán belül 

meghatározható két további kategóriával, a dajkaanyasággal és a béranyasággal, amelyek 

voltaképpen a pótanyaság különböző formáit jelölik. Ahogyan arra tanulmányában Illés Blanka 

utal,3 országonként is eltérő e két fogalom jelentéstartalma és elhatárolása.  

Mindezeket összevetve dajkaterhességről általában akkor beszélünk, amikor a testi 

adottságai folytán a gyermek kihordására képtelen anya, valamint az apa ivarsejtjeiből testen 

kívül létrehozott embriót más nő, a dajkaanya méhébe ültetik be. A dajkaanya kihordja a 

 
1 Neményi Eszter: Dajkaanyaság, Család Gyermek Ifjúság, IX. évf., 2005/4, 6. 
2  A szakirodalomban egyéb fogalmakkal is találkozhatunk a pótanya, a béranya és a dajkaanya mellett: 

vendéganya, kölcsönanya, kihordó anya. Az angolszász irodalomban ezzel szemben egységesen a „surrogate 

mother” kifejezés használatos. 
3 Illés Blanka: Béranyaság, 2013, https://jogaszvilag.hu/eletmod/beranyasag/ (Letöltés: 2020. június 16.) 
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terhességet és megszüli a gyermeket. A genetikai anya tekintetében az eljárás indokoltságát 

jellemzően szakorvos igazolja, és az embrió beültetése általában hatósági engedélyhez kötött. 

Tipikus megkötés ebben az eljárásban, hogy a dajkaanya kizárólag a genetikai anya vagy apa 

közeli hozzátartozója lehet, és az embrió kihordásáért nem fogadhat el vagyoni ellentételezést. 

Ettől eltérő a béranyaság fogalma, béranya ugyanis – szemben a dajkaanyával – bárki lehet, aki 

arra egészségügyi szempontból alkalmas. A béranya az embrió kihordásáért ellentételezésként 

kérheti a terhességgel összefüggésben felmerült költségei megtérítését, sőt azon felül 

voltaképpen bármekkora összeget, ha arról sikerül a genetikai szülőkkel megállapodni. 

Bérterhesség esetén nincs szükség a genetikai anya orvosi vizsgálatára vagy a bérterhesség 

indokoltságának az igazolására. Nem is feltétlenül egyészségügyi okok indokolják, hogy egy 

pár a béranyaság mellett döntsön. Sor kerülhet rá esztétikai megfontolásból vagy akár a késői 

gyermekvállalással járó esetleges kockázatok elkerülése érdekében is. 

Jelen tanulmány célja az, hogy egy rövid áttekintést nyújtson a béranyaság szabályozását 

érintő első próbálkozásokról, valamint arról, hogy az egyes államok szabályozása miként 

törekszik kereteket szabni a gyakorlati alkalmazás lendületének. 

 

BÉRANYASÁG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

A béranyaság a világon elsőként az Egyesült Államokban kezdett elterjedni. A „béranyaság 

atyja”-ként is emlegetett Noel Keane volt az első, aki ügyvédként szállt síkra a béranyaság 

törvényesítése érdekében. Munkássága során létrehozta a Surrogate Family Services Inc. 

elnevezésű intézményt és ügynökséget alapított, amely abban segítette a gyermektelen párokat, 

hogy pótanyát találjanak. Az első béranyasággal kapcsolatos dokumentált eset is Keane 

nevéhez fűződik, ezt a Michigan állambeli Dearborn városában jegyezték fel 1976-ban.4 Már 

ekkor látható volt ugyanakkor, hogy az orvosi fejlődést a jogalkotás nem tudja megfelelő 

ütemben követni. Így számítani lehetett arra, hogy a pótanyaság egyes formáinak az 

alkalmazása a gyakorlatban komoly, emberi sorsokat meghatározó konfliktusokhoz vezet.  

Az elhíresült eset 1982-ben történt.5 A Malahoff v. Stiver ügy alapjául Alexander Malahoff 

és Judy Stiver művi ondóbevitelre vonatkozó szerződése szolgált, amelyben Judy Stiver tízezer 

dollárért vállalta, hogy az így fogant gyermeket kihordja és megszüli. Christopher 1983-ban 

megszületett, azonban súlyos rendellenességektől szenvedett és értelmi fogyatékos volt. Stiver 

a szülést követően a gyermeket a szerződés szerint át kívánta adni Malahoffnak, aki azonban 

 
4 Navratyil Zoltán: Az anyaság útvesztői, Iustum Aequm Salutare, VI. évf., 2010/3, 192. 
5  975 F.2d 261, in Volume 975, The Federal Reporter, 2d Edition, July – October, 1992 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/975/975.F2d.261.90-1624.html (Letöltés: 2021. május 21.) 
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apasági vizsgálatot kért. A vizsgálat azt igazolta, hogy Christopher valójában Stiver férjétől 

származik, akivel a pótanya a terhesség előtt szexuális kapcsolatot tartott fenn. Az ügy 

eldöntésére indított perben a bíróság kimondta, hogy a pótanyasági szerződés bíróság előtt nem 

kikényszeríthető. A döntés következtében a gyermek a Stiver házaspárnál maradt. 

A legnagyobb olyan botrányt, amelynek a középpontjában egy béranya állt, nem sokkal ezt 

követően a bűnügyi történetbe illő jelenetektől sem mentes „Baby M” ügye kavarta, ami bejárta 

az egész világot.6 A történet 1985-ben vette kezdetét azzal, hogy William és Elizabeth Stearn 

béranyaságra irányuló szerződést kötött Mary Whiteheaddel. Elizabeth Stearn orvos volt, és 

olyan betegséget diagnosztizált magán, amely miatt félő volt, hogy az egészségére káros 

hatással lehet egy gyermek kihordása. A házaspár azonban szeretett volna gyermeket, ezért a 

béranyaság mellett döntöttek. Béranyaként pedig azért esett a választásuk Mary Whitehead-re, 

mert némileg hasonlított Elizabethre. A szerződést Mary Whitehead és William Stearn kötötte 

meg. Elizabeth Stearn, a kívánságanya ugyan nem volt szerződő fél, de férje halála esetén a 

gyermek felügyeleti joga rá szállt volna át. A szerződésben Mary Whitehead vállalta, hogy 

William Stearn ivarsejtjével mesterségesen megtermékenyítsék, és a gyermeket kihordja, 

megszüli, majd átadja a Stearn házaspárnak. A béranya ezen túl vállalta, hogy lemond a szülői 

jogairól annak érdekében, hogy Elizabeth Stearn örökbe tudja fogadni a csecsemőt. A béranya 

tízezer dollárt kapott volna a szüléssel kapcsolatos kiadások miatt és még egyszer ennyit a 

gyermek átadásakor. Ebből az összegből két gyermeke tanulmányait szerette volna 

finanszírozni. Az ügyről készített beszámolók szerint a felek kapcsolata a terhesség elején jól 

indult, azonban idővel megromlott. Ezen felül Mary Whitehead szerződéssel kapcsolatos 

ellenérzései a terhesség ideje alatt és a szülés után is egyre csak erősödtek.7 Mary Whitehead 

képtelennek érezte magát arra, hogy a gyermeket a születése után átadja a kívánságszülőknek, 

ám ezt végül mégis megtette. Kis idő elteltével azonban azzal kereste fel a Stearn házaspárt, 

hogy szeretné még egy hétre magánál tartani a kicsit, mert lelkileg nehezére esik megválni tőle. 

Miután Mary Whitehead már öngyilkossággal fenyegetőzött, a Stearn házaspár eleget tett a 

kérésének.8 Mary később arra kérte a Stearn házaspárt, hogy osszák meg a gyerekfelügyeletet, 

a baba éljen a házaspárral, de havonta egy hétvégét legalább töltsön vele. A házaspár azonban 

ezzel nem értett egyet. Bírósághoz fordultak a gyerekfelügyeleti jog gyakorlása érdekében, 

amelyet meg is ítéltek nekik. A döntés másnapján a rendőrség kivonult a Whitehead család 

házához, hogy a bírósági határozatnak érvényt szerezzen, ám nem jártak sikerrel. A Whitehead 

 
6 Lásd az eset ismertetését részletesen: Neményi.: Béranyaság, 7–9. 
7 Uo. 7. 
8 Navratyil: Az anyaság, 192. 



 

289 

 

családnak ugyanis nem állt szándékában végleg átadni a gyermeket a Stearn házaspárnak, ezért 

New Jersey államból Floridába szöktek. A Stearn házaspár több mint húszezer dollárt költött 

magánnyomozókra annak érdekében, hogy megtalálják az eltűnt családot. Három hónapba telt, 

mire a baba visszakerült hozzájuk. A végleges ítélet meghozataláig Mary hetente kétszer két 

órára látogathatta meg a babát. 

Ami ezt követően zajlott, azt az évszázad gyermek-elhelyezési pereként tartják számon. 

1987-ben vette kezdetét az eljárás, amelyben el kellett dönteni, hogy a jog szerint kik a gyermek 

szülei. A vizsgálat a gyermek elhelyezésén túl az új reprodukciós eljárások egyes aspektusaira 

is kitért. A bíróságnak olyan kérdésekre kellett választ adnia, amelyek korábban soha nem 

merültek fel. Iránymutatást kellett kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy a két nő közül kit kell 

egy gyermek anyjának tekinteni. Kitért a bíróság arra is, hogy mekkora szerepet tulajdonít a 

társadalmi különbségeknek, elfogadhatónak tartja-e, hogy az ilyen módon szülővé válás főként 

a tehetős emberek privilégiuma. Végül pedig állást foglalt abban a kérdésben, hogy egy nő előre 

fel tud-e készülni arra, hogy a szülés után át kell adnia másnak a gyermekét, illetőleg, ha nem 

képes odaadni, a korábban tett nyilatkozata számon kérhető-e rajta. 

Az eljárásban domináns szempont és a felek által nevesített hivatkozási alap volt a peres 

felek közti társadalmi különbség. Az egyik oldalon az értelmiségi, rendezett anyagi helyzetű, 

előkelő negyedben élő Stearn házaspár állt, ahol a leendő anyának nyilvánvalóan minden 

társadalmilag elvárható készsége megvolt ahhoz, hogy megfelelően lássa el a gyermeket. Velük 

szemben ott volt Mary Whitehead, aki nem fejezte be a középiskolát sem azért, hogy 17 évesen 

férjhez menjen egy szemétszállítóhoz. A férj ráadásul alkoholproblémákkal küzdött, börtönben 

volt marihuána birtoklásáért, és a család egy ideig szociális segélyből élt. 

Whiteheadék ügyvédje azzal érvelt, hogy a szülői szerepek nem átruházhatók. Emellett 

rámutatott arra is, hogy a béranyaság egész intézményét a társadalmi különbségek mozgatják, 

hiszen egy sikeres gyermekorvos kis valószínűséggel hagyná ott egy időre karrierjét csak azért, 

hogy gyermeket szüljön egy alacsonyabb társadalmi helyzetű nő számára. A béranyaságot úgy 

mutatta be, mint az anyaságot fenyegető intézményt, ami az anya-gyerek kapcsolat korai 

megszakításával veszélyezteti mindkét érintett lelki egészségét. A Stearn házaspár jogi 

képviselői igyekeztek tompítani a társadalmi különbségek szerepét, és az eredeti szerződés 

megtartását hangsúlyozták, valamint azt, hogy Whiteheadék múltja kétes. Rámutattak továbbá 

Mary labilis idegállapotra is, amelyet egy Mr. Stern és Mary között zajlott telefonbeszélgetéssel 

bizonyítottak. A felvételen hallható volt, hogy a kétségbeesett Mary öngyilkossággal 

fenyegetőzött, ha nem kapja vissza a babát. Az eljárásba bevont pszichológusok és 
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elmeszakértők cáfolták, hogy Mary Whitehead hajlamos lenne kárt tenni magában vagy a 

gyermekben. A pszichiátriai szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a gyermek erőszakos elszakítása 

az anyjától mindkettőjükre nézve hosszú távú káros hatásokkal járhat. Bizonyították továbbá, 

hogy egy nő nem lehet teljes tudatában annak, mit tesz a gyermeke odaígérésével, mielőtt a 

baba megszületne. A bíróság leszögezte, hogy a tárgyaláson kizárólag a gyermek érdekeit 

figyelembe véve hoz ítéletet, nem tekintett irányadónak semmilyen egyéb körülményt. A Stearn 

házaspár ügyvédje utolsó megszólalásában azt nyomatékosította, hogy a béranya szülői 

jogainak megvonásával kaphatja meg a kislány az egyetlen esélyt a békére és a biztonságra, 

valamint arra, hogy ne maradjon örökre zavarodott helyzetben a szülei kilétét illetően. Záró 

szavai a gyermektelen pár gyermek utáni olthatatlan vágyáról és a béranya 

véleményváltoztatása miatti leírhatatlan kétségbeeséséről szóltak. A béranya ügyvédje 

záróbeszédében elítélte a béranyaság egész intézményét, kiemelve a következőket. „Mindig is 

az utcaseprők feleségei hordják majd ki a gyermekorvosok gyerekeit, ha engedjük. Soha nem 

egyezhetünk bele, hogy egy férfi az egyik asszonnyal megossza az életét, a másikkal pedig 

végigcsináltassa a terhesség összes fájdalmát, meghozassa összes áldozatát.” Végezetül arra 

kérte a bíróságot, hogy ne ragadjon ki egy gyermeket az anyja karjaiból, nyilvánítsa az eredeti 

szerződést kikényszeríthetetlennek.9  

A bíróság pár héttel később hozta meg az ítéletet, amelyben a gyerekfelügyelet jogát az 

apának, William Sternnek ítélték. A bíróság az indokolásban rögzítette, hogy az Egyesült 

Államok első béranyasági szerződéssel kapcsolatos perében új jogi irányelveket kellett 

megalkotnia és azoknak megfelelőn eljárnia. Álláspontja szerint az örökbefogadásra, a 

gyermekfelügyeletre és a szülői jogok megszüntetésére vonatkozó törvények tekinthetők a 

béranyaság szabályozási előzményének. Létező szabályozás hiányában azokra lehetett 

figyelemmel lenni. A béranyaság általános megítélése keretében a bíróság kifejtette, hogy ha 

az apa azért fizet a béranyának, mert az hajlandó arra, hogy mesterségesen megtermékenyítsék, 

és beleegyezik, hogy kihordja a gyermeket, ez nem értelmezhető úgy, hogy az apa megvenné a 

gyermeket. Ez a saját, vele genetikai kapcsolatban álló gyermek vonatkozásában eleve nem 

lenne értelmezhető, és fel sem merül lehetőségként. Egy ilyen üzlet kizárólag „személyes 

szolgáltatásokra” vonatkozik. A bíróság hangsúlyozta, hogy a döntéshozatal során a gyermek 

mindenek fölött álló érdekét vette figyelembe. 

A következő év elején New Jersey Legfelső Bírósága hozott végleges döntést a Baby M 

ügyben. Ennek értelmében a béranyasági szerződések kikényszeríthetetlenek, érvénytelenek, és 

 
9 Neményi: Béranyaság, 8. 
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bűncselekménynek számítanak New Jersey Államban. A bíróság határozata szerint fizetni egy 

nőnek a gyerekszülésért voltaképpen nem más, mint gyermekvásárlás. A bíróság álláspontja 

szerint a gyermek anyja az, aki megszüli. A béranyasági megállapodásoknak a bíróság csupán 

egyetlen formáját tekintette elfogadhatónak: azt, amely alapján az anyának nem fizetnek a 

szolgáltatásáért, és egyúttal biztosított számára a lehetőség, hogy meggondolja magát. Abban a 

pillanatban, hogy az anya a gyerek megtartása mellett dönt, az általa aláírt szerződések a bíróság 

szerint semmisnek minősülnek.  

A fentiekre tekintettel New Jersey állam Legfelső Bírósága a konkrét esetben is közrendbe 

ütközőnek és semmisnek mondta ki a felek béranyaságra irányuló szerződését. Ennek ellenére 

a Stearn házaspár nyert végleges szülői felügyeleti jogot, de indokolásában a bíróság rámutatott, 

hogy nem a béranyasági megállapodásban foglaltakat tekintette mérvadónak, hanem a gyermek 

legfőbb érdekét, és szintén ezen elv alapján adott a béranyának, Mary Whiteheadnek 

kapcsolattartási jogot. 10 

Ez az ügy az Egyesült Államokban számos olyan problémára irányította rá a figyelmet, 

amelyeket a béranyasággal összefüggésben szükséges tisztázni. Hatását mutatja, hogy több 

amerikai állam ezen ügyet követően tette meg az első lépéseket a törvényi szintű szabályozás 

kialakítása felé. 1988-ban pedig szövetségi szinten is történtek erre kísérletek, a béranyaság 

megítélése ugyanakkor az Egyesült Államokban a mai napig nem egységes.  

Több állam jogi szabályozása kifejezett előírásokat rögzít a béranyaságra vonatkozóan, 

megengedve annak anyagi ellentételezésért vállalt formáját és biztosítva a kívánságszülőknek 

a lehetőséget, hogy a születés pillanatától kezdve jogilag szülőkké váljanak.11 Navratyil Zoltán 

értékelése szerint a képzeletbeli skála egyik végén az olyan államok helyezkednek el, 

amelyekben a pótanyaságot szolgáltatásként fogják fel, amire szerződéses kötelezettséget lehet 

vállalni. Itt ügynökségek szakosodtak a közvetítésre a leendő szülők és a béranyák között. A 

skála másik végén pedig azok a tagállamok találhatók, amelyek jogi szabályozása teljes 

mértékben tiltja és bünteti a pótanyaságot arra hivatkozással, hogy az tulajdonképpen gyermek-

kereskedelemre irányul, vagy közrendbe ütközik. Előbbi, a béranyaságot engedélyező államok 

közé a következőket sorolja: Arkansas, Florida, Illinois, Kalifornia, Nevada, New Hampshire, 

 
10 Navratyil: Az anyaság, 192. 
11 A comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States, 2013, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf, 40. 

(Letöltés: 2021. május 20.)  
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New Jersey, North Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington, kiemeli ugyanakkor, hogy ezek 

többségében is léteznek bizonyos feltételek, korlátozások.12 

 

BÉRANYASÁG A REGIONÁLIS NEMZETKÖZI JOGBAN 

Európa Tanács társadalmi ügyi bizottsága 2016 márciusában, majd az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlése (PACE) 2016 októberében vetette el Petra de Sutter belga képviselőnő 

javaslatát a béranyaság nemzetközi szabályozására. 13  A dokumentum arra vonatkozó 

kezdeményezést rögzített, hogy a 47 tagország tegyen további lépéseket, annak keretében 

dolgozzon ki nemzetközi irányelveket a béranyaság megfelelő alkalmazása és a gyermekek 

jogainak védelme érdekében. A kezdeményezéssel azonban a többség nem értett egyet. 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 

4-én kelt Egyezmény (Egyezmény) Tizenhatodik Kiegészítő Jegyzőkönyve a tanácsadó 

véleményekről szól és 2018. augusztus 1-jén hatályba lépett.14 A bírósági tanácsadó vélemény 

ismert jogi eszköz a nemzetközi bíróságok előtti eljárásokban (pl. az ENSZ bíróságánál, az 

Amerika-közi Bíróságnál, stb.). Általában nem kötelező, kivéve a hasonlóan működő Európai 

Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásában hozott döntést. Ennek a jogi lehetőségnek 

jelen témánk szempontjából azért van különös jelentősége, mert az első tanácsadó vélemény 

alapjául szolgáló ügy éppen a béranyaság jogintézményét érintette. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (Bíróság) az első tanácsadó véleményét15 2019. április 

10-én egy francia ügyben adta ki. A tényállás szerint egy kaliforniai nő egy francia apa 

ivarsejtjével történt megtermékenyítést követően, béranyasági szerződés alapján hordott ki egy 

ikerterhességet. A szülést követően a francia jog alapján a hatóságok nem jegyezték be az 

anyakönyvbe a „jogi” anyát, a genetikai apa feleségét, aki a béranyasági szerződést kötötte. Az 

ügy előzménye volt, hogy a Bíróság a Mennesson kontra Franciaország (65192/11) ügyben 

2014. június 26-i ítéletében elmarasztalta Franciaországot, mert a nemzeti döntés sértette a 

 
12 Navratyil: Az anyaság, 192. 
13 Human Rights and ethical issues related to surrogacy. Motion for a resolution, Doc. 13562, 01 July 2014, 

https://pace.coe.int/en/files/21092#trace-1 (Letöltés: 2021. május 20.); Children’s rights related to surrogacy. 

Report, Doc. 14140., 23 September 2016, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=23015&lang=en (Letöltés: 2021. május 20.) 
14 Meg kell jegyezni, hogy az Egyezmény alapján korábban is lehetett már tanácsadó véleményt kérni, de az nem 

vonatkozott az Egyezményben foglalt egyes jogokra, hanem a Bíróság szervezeti kérdéseiről szóló egyezményi 

fejezetekre korlátozódott, és csak a Miniszteri Bizottság kérhette. A Tizenhatodik Kiegészítő jegyzőkönyv 

szélesítette ki a kérelmezői kört, aminek eredményeként minden egyezményes joggal kapcsolatban lehet fordulnia 

tanácsadó véleményért a Bírósághoz. Eddig három ilyen véleménykérés volt, amelyből egyet elutasítottak és 

kettőben adtak érdemi választ. A Kiegészítő Jegyzőkönyvet Magyarország ugyanakkor egyelőre nem írta alá. 
15 Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child 

born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother, requested by the French Court 

of Cassation (Request No. P16-2018-001). 
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gyermekeknek az Egyezmény 8. cikkében foglalt magán- és családi élethez való jogát. A 

jogsérelem abból fakadt, hogy a francia hatóságok nem voltak hajlandóak elismerni és 

honosítani az Egyesült Államokban béranyától törvényesen született gyermekek anyakönyvi 

kivonatát. A Franciaországban megismételt új eljárásban az ügy a Semmítőszék elé került, 

amely 2018. október 12-én fordult a Bírósághoz állásfoglalásért. A Nagykamara a felek, 

valamint több beavatkozó meghallgatása után, mintegy fél éves procedúra után adta ki 

tanácsadó véleményét. Ennek rövid lényege, hogy a gyermekeknek a 8. cikkben foglalt joga, 

hogy a „jogi” anyát bejegyezzék anyaként a születési anyakönyvekbe. Ha ez a külföldi jog 

elismerése folytán nem lehetséges, akkor más eszközzel, pl. örökbefogadás jogcímén kell 

megoldani. A Bíróság a francia Semmítőszék segítségével vélhetően azt kívánta demonstrálni, 

hogy a tagországok által kifejtett számos jogi aggály ellenére a tanácsadó vélemény, mint a jogi 

problémák megoldásának lehetséges útja is működőképes, ezért származik az első vélemény 

ebből a kezdeményezésből. Amellett pedig, hogy a Bíróság ilyen módon megerősítette a 

tanácsadó vélemény jogintézményét a béranyaság területét érintően is hozzájárult a lassú, de 

szükséges jogfejlődéshez. 

A tanácsadó vélemény alapjául szolgáló Mennesson kontra Franciaország (65192/11, 2014. 

június 26.) ügy mellett említést érdemel a Labassee kontra Franciaország (65941/11, 2014. 

június 26.) ügy is, amelyben azonos volt az alapul fekvő probléma: az Egyesült Államokban 

béranyasági szerződés alapján született gyermeket a francia hatóságok Franciaországban nem 

voltak hajlandók a kívánságszülők kérelmére nyilvántartásba venni. A Bíróság mindkét ügyben 

az Egyezmény 8. cikkének a megsértését állapította meg.16 

A Bíróság formálódó gyakorlatának17 legutóbbi döntése a Valdís Fjölnisdóttir és Mások 

kontra Izland (71552/17, 2021. május 18.) ügyben született. Az indítványozók kifogása szerint 

az izlandi hatóságok nem ismerték el a családi köteléket az első kettő, valamint azon harmadik 

indítványozó között, akit béranya szült az Egyesült Államokban. Az első két indítványozó, mint 

kívánságszülők egyike sem állt biológiai kapcsolatban a harmadik indítványozóval. Izlandon 

pedig, ahol tiltott a béranyaság, a hatóságok az első két indítványozó kérését, hogy őket a 

harmadik indítványozó szüleiként jegyezzék be, megtagadták. Az indítványozó közötti 

biológiai kapcsolat hiánya ellenére a Bíróság megállapította a családi kötelék fennállását. 

Ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy a bejegyzés megtagadásának a nemzeti jogban – mivel az 

 
16  Hasonló ügyek: Foulon and Bouvet v. France, (9063/14 10410/14) 2016. július 21.; Laborie v. France, 

(44024/13) 2017. január 19. 
17 D. and Others v. Belgium (29176/13, 2014. július 8.); Paradiso and Campanelli v. Italy (2017. január 24.); C 

and E v. France (1462/18, 17348/18, 2019. november 19.); D v. France (11288/18, 2020. július 16.) 
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nem engedi meg a béranyaságot – volt megfelelő jogi alapja, így az Egyezmény 8. cikkének a 

sérelme nem volt megállapítható.18 

 

KONKLÚZIÓ  

A béranyaság jogintézményének a megítélése a világ különböző pontjain, sőt országonként is 

jelentős eltéréseket mutat. A valamennyi – részben igen szenzitív – szempontot érvényre juttató 

és a gyakorlatban is alkalmazható szabályozás kidolgozása komoly kihívások elő állítja a 

nemzeti és a nemzetközi jogtudományok képviselőit egyaránt. Annak, hogy a jogi keretek máig 

tisztázatlanok, az egyik lehetséges oka, hogy az eljáráshoz szükséges technológiai és orvosi 

ismeretek évekkel, sőt évtizedekkel megelőzték a gyakorlati elterjedést, vagyis azon 

helyzeteket, amikor a jogi keretek szükségessége, relevanciája egyáltalán felmerült. A 

jogtudomány csupán a 80-as évek közepe táján kezdett el érdeklődni a biotechnológiai 

„forradalom” eredményei iránt, s ettől kezdve jöttek létre különböző etikai bizottságok is, 

amelyekben orvosok, kutatók, jogászok, szociológusok és teológusok igyekeztek megoldásokat 

kidolgozni az addig ismeretlen problémákra.19 Így a gyakorlati alkalmazáshoz képest jelentős 

lemaradással az igény a megfelelő jogi szabályozás kidolgozása iránt. Ez a lemaradás pedig a 

szabályozottság hátrányára számos országban ma is tapasztalható.  

Egyetértek Navratyil Zoltánnal abban, hogy  

 

[a] jognak nem az a feladata, hogy az orvostudományi fejlődés egyfajta értékmentes 

legitimációját adja, hanem hogy a fennálló jogi és etikai védvonalakból kiindulva adekvát 

megoldást találjon […]. Félő azonban, hogy az elmúlt évek hihetetlen orvostudományi 

fejlődésével a jog nem mindig tud lépést tartani, hiszen nem mindig talál olyan 

kikristályosodott, tartós állapotokat, amelyeket szabályozási körébe vonhatna; 

ugyanakkor a fejlődés lendülete olyan mélyen érinti az emberi létezés és emberi élet 

kérdéseit, hogy a jognak meg kell birkóznia az új kihívásokkal.20 

 

A fentiek jól szemléltetik, hogy a jogtudomány nemzeti és nemzetközi viszonylatban is 

igyekszik eleget tenni a béranyaság, pótanyaság jogintézményeivel összefüggésben felmerülő 

 
18  A Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek: Schlittner-Hay v. Poland (56846/15, 56849/15); A.L. v. France 

(13344/20). 
19 Navratyil Zoltán: Az asszisztált reprodukciós eljárások a jogi szabályozás tükrében – különös tekintettel az in 

vitro embrió helyzetére, 2005, 3. bek., 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/otdk_kulonszam/az_asszisztalt_reprodukcios_eljarasok_a_jogi_sz

abalyozas_tukreben_kulonos_tekintettel_az_in_vitro_embrio_helyzetere/ (Letöltés: 2021. július 18.) 
20 Navratyil: Az asszisztált reprodukciós eljárások, 10. bek. 
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elvárásoknak. Habár az egyes megközelítések széles skálán mozognak és az álláspontok 

közelítése nehéz feladat, úgy gondolom, hogy a jövőben a kapcsolódó jogterületek a fejlődés 

és azzal együtt a tudományos kutatások fontos bázisaként jelenhetnek meg. 
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ORSOLYA FODORNÉ ZAGYI 

DATA PROTECTION ISSUES OF COVID-19 AND THE 

VACCINATIONS AND SOLUTION OF THE VACCINATION 

CERTIFICATE 

 

INTRODUCTION 

Vaccination against coronaviruses already exists, but due to its rapid development, the world 

and Hungarian society are very divided on whether to give themselves one of the vaccines 

developed against coronavirus at all, or only later when more information is available. In 

connection with these events, in this short study, I will try to show why vaccination is important, 

why there is mistrust around it, and as a result of vaccination campaigns, an international 

vaccination certificate becomes necessary as travel restrictions are lifted. It is probably safer 

for an individual to accept conservative and non-digital versions of vaccination passports if they 

are necessary and proportionate at all. The study sheds light primarily on the legal implications 

of the creation of Covid-19 immunization certificates and takes a multidisciplinary approach, 

seeking answers to ethical and social issues in addition to the legal aspect. The methodological 

tool of the study is literature analysis. It is also necessary to anticipate the impact of the 

establishment of Covid-19 immunization certificates on the transformation and management of 

existing registries in order to map vaccination efforts in different states. The overarching central 

question for the next period is whether the introduction of vaccination passports will have an 

enabling dimension that strengthens the autonomy of individuals and groups, or whether it will 

become another tool for surveillance and control that increases the spectrum of surveillance. 

 

THE NEED AND RISK OF VACCINATIONS 

Advanced health care can reduce mortality through a number of other means (e.g., drugs, 

intensive care, surgery), but even decades, and even centuries after their introduction, vaccines 

are still our best weapon against a range of diseases. . National vaccination programs in the EU 

/ EEA countries recommend vaccinations for specific ages and populations. Recommendations 

are also made for people with chronic diseases. In some countries, these recommendations are 

made at the national level, in others at the regional level.1 National vaccination programs are 

designed, organized and implemented differently in each Member State, but all EU countries 

 
1  COM(2018) 244 final: A Tanács ajánlása a védőoltással megelőzhető betegségek elleni megerősített 

együttműködésről, 2018, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/HU/COM-2018-244-F1-HU-

MAIN-PART-1.PDF (download time: 12/12/2020.) 
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face the same challenges: declining vaccination coverage, stock shortages and growing mistrust 

of vaccination. The role of health professionals (e.g., doctors, nurses, nurses) is essential in 

ensuring that those they provide receive the recommended immunizations at the right time. 

Some vaccines are not recommended as part of routine vaccination programs, but are targeted 

at certain populations. For example, people traveling to areas where certain infectious diseases 

are widespread, such as yellow fever or typhoid, may need to be vaccinated. Some countries 

require certification of certain vaccinations as a condition of entry. 

There is a risk of vaccinations. While not administering the vaccine does save the subject the 

risk of vaccination, it automatically exposes the subject to the risk of non-vaccination. A well-

founded decision can therefore only be made on a risk / benefit basis. This consideration can 

be made for all vaccinations and diseases, but we would like to highlight only one based on the 

work of Tamás Ferenczi2: In the case of measles, the probability of getting the disease without 

vaccination is almost 100%. Either we vaccinated almost everyone or almost everyone gets 

sick. (Table 1.)3 

 

Table 1: Possible complications of measles and measles MMR vaccine with their 

probability of occurrence 

Complication Measles MMR vaccination 

Fever 98%, usually high 2-10%, rarely high 

Rash 98% 5%, only weakly 

Diarrhea 5-8% 1% -0.1% 

Otitis media 3-7% 1% -0.1% 

Pneumonia 1-6% not known to be small 

Fever 0.1-2% 1/1000 - 1/3000 

Thrombocytopenia 0.1-4% 1 / 30,000 - 1 / 50,000 

Encephalitis 1/500 - 1 / 10,000 <1 / 1,000,000 if not zero 

SSPE 1/50 000 - 1/200 000 indefinitely small if not 

zero 

Anaphylaxis to any 

component of the vaccine 

0 <1 / 100,000 

 
2 Ferenczi, Tamás: A védőoltásokról. A tények alapján, 2016, 

http://www.medstat.hu/vakcina/FerenciTamasVedooltasokrolATenyekAlapjan.pdf (download time:10/12/2020.) 
3 Ferenczi Tamás: On vaccinations, 2016, 310, 

http://www.medstat.hu/vakcina/FerenciTamasVedooltasokrolATenyekAlapjan.pdf (download time: 10/12/2020.) 
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Although much less likely to be vaccinated, the probability of a side effect is numerical, due 

to its immediacy, greater specificity, and active involvement, people perceive it higher. 

Abandoning vaccines, or even less fully, would result in more illness, more complications, more 

children misery, and more children dying. 

CLIV of 1997 on health. Pursuant to Section 58 (2) of the Act4, the Minister of Health shall 

determine in a decree the communicable diseases for which, among other things, an age-related 

vaccination is required. The purpose of vaccination is to provide active and passive protection 

against infectious diseases. According to the WHO survey, Hungary's vaccination system is of 

model value, thanks to the strict vaccination schedule, the unique network of nurses, and safe 

vaccines. At the same time, we are increasingly meeting parents and doctors who have 

reservations about this form of protection. Some refuse to give vaccinations on the basis of their 

right to self-determination, others are not convinced of their effectiveness, many fear that their 

children will suffer from the long-term side effects and harmful consequences of vaccines. 

 

VACCINE PRODUCTION PHASES, MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY 

When it comes to developing a vaccine, it is important to know that it is an extremely complex 

and costly process that takes 10-15 years and consists of many phases. The first phase of the 

many years of vaccine manufacturing process is the identification of the pathogen and the 

production of the appropriate antigen5. This process takes place under laboratory conditions 

and can take up to several months. An antigen is a substance that, when it enters the human 

body, identifies the immune system as a foreigner and triggers a defense reaction against it 

called a immune response. An antigen is good for vaccine production if the body is able to 

recognize and produce an adequate amount of antibodies against it. The preclinical 

development phase determines the final safety profile of the vaccine6. Preclinical studies can 

take up to 2-5 years, after which they switch to so-called human phase studies with 4 levels. It 

is important to emphasize that in all cases, the studies are performed on voluntary, healthy 

people. 

 
4 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről, 

https://net.jogtar.hu/printiframe?docid=99800018.nm&targetdate=&printTitle=18/1998.%20%28VI.%203.%29

%20NM%20rendelet&referer=https%3A//www.google.com/ (download time: 11/12/2020.) 
5 Antigen: a molecule (mostly a protein) that is recognized by the specific immune system 
6 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations. The complex journey of a vaccine: 

the steps behind developing a new vaccine. Accessed Oct. 06. 2020. Source: https://www.ifpma.org/wp-

content/uploads/2019/07/IFPMA-ComplexJourney-2019_FINAL.pdf (download time: 08/12/2020.) 
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The first phase can take up to 2 years and is designed to test the vaccine in a small number 

of healthy volunteers. They are wondering whether the vaccine triggers an immune response in 

the human body and what side effects occur during testing. The purpose of this phase is to 

determine the dose range that provides a safe and optimal immune response and to identify 

vaccine-related side effects. If, at this stage, the vaccination is judged to be safe and nothing 

happens that requires the procedure to be suspended, research may continue. 

The second phase already involves a few hundred volunteers and usually lasts 2-3 years. At 

this stage, the level of antibody produced by the vaccine is examined, that is, whether enough 

antibody is produced to prevent infection. It also shows how many doses of vaccine are needed 

to provide adequate protection. Of course, any side effects that may occur are also collected. 

The purpose of this section is to evaluate the dose and dosing rate in more detail compared to 

Phase 1. If this phase is also successfully completed, research may continue.7 

In the case of the third phase, which lasts up to 5-10 years, the clinical trials are already 

involving 3-10 thousand people. They look at how long the protection lasts and how common 

each side effect is. A III. The main objective of this phase is to evaluate the safety and efficacy 

of the vaccines in a significant group of people, and in particular those for whom the vaccine is 

intended. Co-administration with other vaccines may be tested at this stage. The data collected 

in this section is required for registration. The successful III. After a phase-in trial, the vaccine 

investigator submits the dossier to the national competent authority, which reviews it and, if it 

complies with the rules, for approval. Once authorized, the national competent authority will 

continue to monitor the production of the vaccine, inspect the facilities and control the 

manufacturer's testing processes. 

The final, fourth phase of clinical trials takes place after the registration and marketing of the 

vaccine and aims to investigate long-term efficacy. The aim of the 'post-marketing studies' is to 

determine the long-term evidence of the protection provided by the vaccine. For example, 

whether you need a booster dose in the future to maintain long-term protection. As a result, this 

period may last as long as the vaccine is available. The process of registering a vaccine usually 

takes two years and may begin after the third phase of clinical trials. A marketing authorization 

is a condition for the vaccine to be placed on the market. However, in the event of an 

epidemiological risk, the authorization of the vaccine in the form of an accelerated procedure 

may be considered. In such cases, the Authority may grant a marketing authorization after the 

conclusion of the second phase of the clinical trials. Finally, with a marketing authorization, 

 
7 Same 2. 
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mass production of the vaccine can begin. Depending on the complexity of the manufacturing 

technology, this period can last from 6 to 36 months. Several quality assurance processes take 

place at this stage, as vaccination is a biotechnological preparation. During production, the 

antigen is first propagated, amplified and purified, followed by the addition of various 

stabilizers. At the next stage of manufacture, the vaccine or, in the case of certain vaccines, the 

solvent needed to reconstitute it is filled into vials or syringes. The finished vaccine and its 

packaging are inspected throughout the manufacturing process, both by visual inspection and 

by digital inspection methods. The marketing of the vaccine can only start after the vaccine has 

passed all the tests. If it does not meet the quality criteria, it cannot be placed on the market and 

will be destroyed. The maintenance of a refrigerant chain during the transport and storage of 

the vaccine is aided by various temperature control solutions such as a refrigerated tank or 

thermoregulated packaging. And temperature control systems work for all shipments. 

All countries operate passive vaccination safety systems. (Even the WHO has made a 

recommendation in this regard.8) Systematic collection of vaccination side effects has been 

taking place in Hungary since 1953; the operation of the current system is regulated by the 

professional guidelines of the National Epidemiological Center9. The Hungarian system lags 

behind the databases of the American and EU member states both in terms of transparency and 

the availability of the collected data.10 

Vaccine production is characterized by the fact that, although open to technical progress, it 

is also one of the most regulated areas within pharmaceutical manufacturing. It is the 

responsibility of the producer to ensure quality assurance, GMP Good Manufacturing Practice, 

which ensures that the production batches are the same, their quality can only fluctuate as much 

as allowed. This is also ensured by on-site official inspections. An important step in state 

vaccine control is that such a drug can only be used after the marketing authorization procedure. 

In doing so, the products are tested against criteria that meet the requirements of the European 

Union and the WHO, and the competent authority only issues a marketing authorization if the 

vaccines are in all respects. In addition to registration, vaccines are subject to official batch-by-

 
8 WHO: Surveillance of adverse events following  immunization. Field guide for managers of immunization 

programmes, Geneva, 1997, 

https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2017/01/Surveillance-for-AEFI-Field-

Guide.pdf (download time: 08/12/2020.) 
9 Országos Epidemiológiai Központ: Szakmai irányelv az oltást követő nemkívánatos események felügyeletéről a 

védőoltással kapcsolatba kerülő (védőoltásokat szervező, végző, felügyelő) területi egészségügyi dolgozók 

számára, 2008, http://www.oek.hu/oek.web?nid=444&pid=2&to=16&lang=hun (download time: 08/12/2020.) 
10 Ferenczi: A védőoltásokról. 
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batch production, which is the pre-market inspection of batches of registered products by an 

independent official laboratory. 

The rules of product liability are laid down in Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: 

the Civil Code) 6: 550-6: 559. §11, the Council of Europe has adopted Directive 85/374 / EEC12 

on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 

States concerning liability for defective products in relation to the Union (hereinafter the 

Directive). According to Article 2 of the Directive, a product is all movable property, with the 

exception of primary agricultural products and hunting products, even if they form part of 

another movable or immovable property. Primary agricultural products are products of arable 

land, livestock and fisheries, except for products that have undergone initial processing. The 

concept of a product also includes electricity. In accordance with the regulations of the 

directive, the Civil Code currently qualifies as a product. 6: 551. § all movable things, even if 

they later became part of another thing. 

Product liability, as strict liability, rests with the manufacturer of the product, in accordance 

with Article 1 of the Directive. In accordance with Article 3 of the Directive, the Civil Code 6: 

553: 

- the manufacturer of the final product, the by-product, the raw material, 

- who, by using his name, trade mark or other distinguishing mark affixed to the 

product, identifies himself as the manufacturer of the product (presumed manufacturer's 

quality), 

- in the case of an imported product, the person who brings the product into the 

territory of the European Economic Area in the course of his economic activity (this 

rule does not affect the importer's right of recourse against the manufacturer), 

- in the alternative, if the manufacturer of the product cannot be identified, all 

distributors of the product shall be considered to be manufacturers until the distributor 

designates the manufacturer or the distributor from whom he obtained the product as 

the injured party, to whom (this rule applies to an imported product even if the 

manufacturer of the product has been indicated but the importer cannot be identified)13 

 
11 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.  
12  A tanács irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, (85/374/EGK) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=HU (download time: 08/12/2020.) 
13  Hajnal Zs.: A hibás termékért való felelősség rendszere és szabályai Európában, Debreceni Jogi Műhely, 

2018/1–2, 15, https://ojs.lib.unideb.hu/DJM/article/download/6906/6355 (download time: 12/12/2020.) 
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The key issue in determining liability is product defect. The manufacturer may be required 

to pay damages on the basis of product liability if the damage was caused by a defective product 

manufactured by him. A Ptk. 6: 554. § (1), a product is defective if it does not provide the safety 

that can normally be expected, taking into account in particular: the intended purpose of the 

product, its reasonably foreseeable use, information on the product, the date of placing on the 

market, the state of science and technology . In the case of product liability, liability for damage 

caused by a product defect is based on the fact of the damage alone and not on the fault. It 

should be emphasized that this strict liability lies with the manufacturer under the Directive. A 

Ptk. damages directly related to the defect of the product may be compensated within the scope 

of the product liability. The burden of proof is thus on the injured party, both in terms of damage 

and causation. APtk. 6: 554. § (3), the defect of the product must also be proved by the injured 

party. 

A Ptk. 6: 555. § (1), the manufacturer is released from liability if he proves that 

- the product has not been placed on the market; 

- the product was manufactured for non-commercial distribution or was 

manufactured or marketed in the course of a non-commercial economic activity; 

- the product was free from defects at the time it was placed on the market and the 

cause of the defect arose later; 

- at the time of placing the product on the market, the defect was not recognizable 

in the light of current scientific or technical knowledge (except in the case of damage 

caused by the prescribed use of the medicinal product); 

- the defect of the product was caused by the application of legislation or a 

mandatory official regulation. 

In 2017, the European Court of Justice ruled on the liability of vaccine manufacturers under 

the N.W. et al. v. Sanofi Pasteur MSD, C - 621/15. The case was about an adult patient who 

developed multiple sclerosis shortly after being vaccinated against hepatitis B. The resulting 

vaccine was manufactured by Sanofi Pasteur. Following the patient’s death in multiple 

sclerosis, his family filed a product liability lawsuit against the company. The action was 

brought before a French court, whose decision in evidentiary cases triggered a series of appeals 

which brought the case before the European Court of Justice. The Court has been asked to 

determine whether the French rule of evidence is compatible with European law on product 

liability. The French rule allows claimants to prove a vaccine defect and its causal links with 

“serious, concrete and consistent evidence” in the absence of medical research. The Court has 

ruled that European law excludes presumptions of proof and draws binding conclusions about 
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a defect in a product. According to the Court, European law also precludes any presumption 

which has a binding conclusion as to whether or not the producer has caused injury to the victim. 

Such questions of fact must be determined on a case-by-case basis where the burden of proof 

in relation to the error, the damage and the causal link lies with the applicant.14 This means that 

in liability cases involving a vaccine complication or other products, claimants can prove 

causation as based on any relevant evidence, even if there is no medical evidence linking the 

vaccine product to, say, the vaccine in question. multiple sclerosis or autism. 

 

THE COVID-19 EPIDEMIC AND THE VACCINE THAT IS THE SOLUTION 

On December 31, 2019, an outbreak of pneumonia of unknown origin was reported by the 

Chinese health authorities to the World Health Organization (WHO). According to a report 

released by the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) on 11 February 

2020, the new coronavirus disease is officially called “coronavirus disease 2019”. Covid-19. 

The new coronavirus causes pneumonia and, in severe cases, can cause organ failure. Because 

it is a viral pneumonia, antibiotics have no effect. On March 11, 2020, the WHO declared the 

Covid-19 coronavirus epidemic a pandemic. The first wave of the epidemic was fading by the 

end of May, but a second wave began in the fall. The epidemic has so far killed 70,461,926 

people worldwide, according to a WHO report, and 1,599,704 people have died from the 

complications of the disease.15 

The only way to stop the pandemic is to develop and rapidly apply safe and effective vaccines 

against Covid-19 globally. While maintaining the continuity of other basic health and public 

health services and programs, care must continue to be taken to mitigate the spread of the virus. 

This can be achieved primarily through the protection of vulnerable groups, in addition to the 

public consciously striving to comply with public health measures. Community risk mitigation 

measures (physical distance, closure of public places and conversion of the working 

environment) will continue to be the primary public health tools for controlling and managing 

the epidemic. On 17 June 2020, the European Commission presented an EU strategy16 to 

 
14 Stein A.: Vaccine Liability in Europe: A New Development. 2017. 

https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2017/06/22/vaccine-liability-in-europe-a-new-development/ (download 

time: 12/12/2020.) 
15 WHO: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, 2020, https://covid19.who.int/ (download time: 

12/06/2021.) 
16  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak és az Európai 

Beruházási Banknak A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia, COM/2020/245 final. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245 (download time: 

12/12/2020.) 
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accelerate the development, production and use of coronavirus vaccines. The objectives of the 

strategy are: 

- Ensure the quality, safety and efficacy of vaccines. 

- Ensuring that Member States and their populations have timely access to 

vaccines, while keeping the EU at the forefront of global solidarity efforts. 

- Ensure fair and equitable access to affordable vaccines for all in the EU as soon 

as possible. 

The strategy rests on two pillars: 

- Under the Emergency Support Instrument17, ex-ante market commitments with 

vaccine manufacturers should ensure an adequate production of vaccine in the EU and 

thus a satisfactory supply to Member States. In addition to such commitments, 

additional funding and other forms of support may be made available. 

- The EU regulatory framework needs to be adapted to the urgency of the current 

situation and existing regulatory flexibility needs to be used to accelerate the 

development, authorization and provision of vaccines while respecting vaccine quality, 

safety and efficacy standards. 

The Commission has so far concluded three contracts for the supply of a proven safe and 

effective vaccine: 300 million doses of vaccine with AstraZeneca, 300 million doses of vaccine 

with Sanofi and 200 million doses of vaccine with Johnson & Johnson. Following the 

conclusion of the orientation discussions, the Commission negotiated similar agreements with 

additional vaccine manufacturers (CureVac, Moderna and BioNTech / Pfizer) in October 

2020.18 The Commission aims to develop the vaccine in 12 to 18 months instead of the usual 

10 years. Thanks to funding and coordination efforts, 102 vaccines are currently in clinical trial, 

of which 22 are already in at least phase 3 or phase.19 

Vaccination is a matter for EU countries, with national authorities taking action, but the 

European Commission is helping Member States to coordinate their policies and programs. In 

 
17 A Tanács 2016. március 15-i (EU) 2016/369 rendelete az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásról az (EU) 

2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetéséről, valamint az említett rendelet 

rendelkezéseinek a Covid19-járványra tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. április 14-i (EU) 2020/521 

tanácsi rendelettel módosított szövegváltozatában (HL L 117., 2020.4.15., 3.). 
18 Európai Bizottság: Koronavírus: oltóanyagokkal kapcsolatos stratégia, 2020, https://ec.europa.eu/info/live-

work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_hu (download time: 

12/12/2020.) 
19 WHO: DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines, 09 April 2020. https://www.who.int/docs/default-

source/a-future-for-children/novel-coronavirus_landscape_covid-19.pdf?sfvrsn=4d8bd201_1 (download time: 

03/04/2020.) 
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December 2018, the Council adopted a recommendation 20  aimed at strengthening EU 

cooperation on vaccine-preventable diseases. The initiative aims to end vaccination mistrust, 

improve coordination in vaccine procurement, support research and innovation, and enhance 

EU cooperation in tackling vaccine-preventable diseases. The Commission proposal calls on 

EU countries to increase vaccination coverage through the development and implementation of 

national vaccination plans and to introduce routine checks to determine vaccination status. The 

European Commission conducted a survey in 2019 on the attitudes of EU citizens towards 

vaccinations21, which led to the following findings: 

- Europeans have a generally positive attitude towards vaccination, with more 

than four in five thinking that vaccinations can be effective in preventing infectious 

diseases. 

- However, their knowledge of infectious diseases and vaccinations differs 

significantly. About half of Europeans are aware that influenza and meningitis still 

cause deaths in the European Union, while fewer think of it as hepatitis, measles and 

tetanus. 

- Although there is a high level of awareness that vaccines are rigorously tested 

before they are authorized, Europeans are significantly less aware of the effects of 

vaccines: almost half believe that vaccines can often cause serious side effects and 

almost four out of ten believe that vaccines can cause the disease for which they were 

developed. 

- The differences in knowledge at country level are particularly striking: while in 

Sweden and the Netherlands the level of knowledge is consistently high, in several 

eastern Member States the level of knowledge about vaccinations is significantly lower. 

- Knowledge is particularly higher among those with higher education, managers, 

those from higher social classes, those living in big cities and those who have heard of 

vaccination in the media. 

These findings suggest that the declining vaccination confidence is rooted in the differences 

in attitudes highlighted in the report, as well as significant differences in geographical and 

socio-demographic knowledge. There are more and more doubts and concerns about 

 
20  A Tanács ajánlása (2018. december 7.) a védőoltással megelőzhető betegségek elleni megerősített 

együttműködésről, ST/14152/2018/REV/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018H1228(01) (download time: 13/12/2020.) 
21 European Comission: Europeans’ attitudes towards vaccination. Special Eurobarometer 488 – Wave EB91.2 – 

Kantar, 2019, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/20190426_special-eurobarometer-

sp488_en.pdf (download time: 13/12/2020.) 
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vaccination in Hungary, as shown by the issues in various media, especially in connection with 

the development of vaccines for the Covid-19 epidemic. Most people are reluctant about it due 

to the rapid pace of development and possible side effects. Yet a whole series of studies prove 

that vaccines are safe, rapid development can be explained by advances in technology, and the 

appearance of side effects is good. Skepticism is also a big problem because at least 60-70% 

vaccination would be needed to achieve flock immunity, but in most countries, not so much of 

the population is willing to take the vaccine. The analysis of Ipsos in September 202022 revealed 

that Hungarians are also skeptical in international comparison about the development of the 

Covid-19 virus vaccine in 2020 and its perceived effectiveness. Three months ago, only 26% 

of the domestic population considered it realistic to introduce the vaccine to the market this 

year, compared to an estimated world average of 41%. A global survey of about 20,000 adult 

citizens found that both this year’s drug development and its effectiveness are being questioned 

by the masses. Hungary also had one of the lowest values for the expected use of the vaccine: 

56 out of 100 Hungarians stated at the end of the summer that they would be vaccinated with 

the antiviral drug, while the international average was significantly higher, at 74%. In the 

ranking of 27 countries, Hungary won the title of the third most cautious nation after Poland 

and Russia. Restoring confidence in vaccines may be one of the most important goals in the 

current situation. From this point of view, it is most effective to educate parents, children, young 

people and the elderly about vaccines (in a balanced way, of course, without claiming, for 

example, that they are 100% effective or that they can have 0% side effects). , we respond 

calmly, treat their reservations empathetically, refute the lies of those who are vaccinated, show 

why vaccines are generally good to use, etc … Awareness, correct knowledge transfer 

strengthens social responsibility. 

 

COVID-19 ID CERTIFICATE PRIVACY ISSUES 

The idea of holding a Covid-19 health passport has sparked much debate among some EU 

Member States. The Covid-19 card is a vaccination and immunity card that facilitates mobility 

for European citizens in the region. The European Commission has set up a gateway service to 

verify the digital signature of all certificates across the EU. However, the personal data of the 

cardholder does not pass through the gateway, as this is not required to verify the digital 

signature. As a general rule, anyone who has obtained the EU Digital Covid-19 Card is exempt 

from epidemiological restrictions and is free to travel in the EU. Member States should refrain 

 
22  IPSOS: Akkor kérjük a védőoltást, ha ingyenes lesz, 2020, https://www.ipsos.com/hu-hu/akkor-kerjuk-

vedooltast-ha-ingyenes-lesz (download time: 13/12/2020.) 
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from imposing travel restrictions on holders of the EU digital Covid-19 card, unless such 

restrictions are necessary and proportionate to protect public health. Decisions to issue a 

certificate are taken by national authorities: the document can be issued by, for example, test 

centers or health authorities, but can also be triggered directly via an e-health portal. The 

European Covid-19 card can be used between Member States from 1 July 2021. 

The European Union's position on the data content of Covid-19 cards is clear, with only the 

information that is absolutely necessary. This includes: the traveler's name, the traveler's date 

of birth; the Member State issuing the card, the unique identifier or code of the document. 

Visitors may also provide the following information, subject to proof of immunity: 

- For vaccinated individuals: type of vaccination, manufacturer of the vaccine, 

number of doses, date of vaccination. 

- For passengers with a negative test: type of test performed, date and time of the 

test, data from the Test Center, result (negative) 

- In case of COVID-19 infection: date of positive test result, issuer of the card, 

date of issue, date of validity. 

The national authorities are responsible for issuing the card. They can be issued, for example, 

by test centers or healthcare institutions or directly through an e-health portal by another 

healthcare provider. The digital version can be stored on a mobile device. Citizens can also 

request a paper version. Both have a QR code that contains basic information as well as a digital 

signature to make the ID authentic. 

However, there are a number of questions about the desirability of a vaccination card. Those 

who do not yet have a vaccine, especially in the early stages of the global vaccination effort, 

will obviously not be completely excluded from the benefits it is intended to provide to 

cardholders. The question arises whether the vaccination card will not have an exclusionary 

effect? From now on, such exclusion would not only lead to a violation of the fundamental 

human rights of people with acute allergies, pregnant women and all other people for whom 

vaccination is not possible for medical, religious or other reasons. Their introduction would 

also create tensions in groups that deny the benefits of vaccination efforts. From a scientific 

point of view, the thinking behind vaccination certificates ignores fundamental virological and 

epidemiological questions that are still questionable in this situation, such as whether a vaccine 

provides protection against multiple strains (‘mutations’) of the virus or how long the vaccine 

is effective, and vaccinated people can spread the virus despite their immunity. 

All vaccinated individuals can receive a vaccination certificate, regardless of which 

coronavirus vaccine they have received. Member States will have to accept certificates attesting 
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to the vaccination of an EU marketing authorization, so the holders of such documents will in 

any case be exempted from the epidemiological restriction on free movement. Member States 

may decide to extend the exemption to EU travelers who have received other vaccinations. 

Many vaccines are at different stages of development, and the Sputnik V debate already 

highlights the frictions that a vaccination passport can create in social, political, economic, and 

legal areas. The acceptance of Chinese and Russian vaccines, which are not yet licensed in the 

EU, is a matter of agreement between Member States. Vaccination passports are a technology 

for categorizing and tracking individuals. Therefore, they can become a tool for “mass 

surveillance”.23 

Vaccination passports are only part of strategies to mitigate the impact of the pandemic on 

political, economic and related social areas. The benefits and costs of using any of these 

strategies should be weighed against other easily accessible and proportionate measures. 

Vaccination certificates and related entitlements are individual leave and has significant 

consequences for social, political, economic and cultural life. 

 

SUMMARY 

The purpose of vaccination is to provide active and passive protection against infectious 

diseases. According to the WHO survey, Hungary's vaccination system is of model value, 

thanks to the strict vaccination schedule, the unique network of nurses, and safe vaccines. At 

the same time, we are increasingly meeting parents and doctors who have reservations about 

this form of protection. Some refuse to give vaccinations on the basis of their right to self-

determination, others are not convinced of their effectiveness, many fear that their children will 

suffer from the long-term side effects and harmful consequences of vaccines. There are more 

and more doubts and concerns about vaccination in Hungary, as shown by the issues in various 

media, especially in connection with the development of vaccines for the Covid-19 epidemic. 

Most people are reluctant about it due to the rapid pace of development and possible side effects. 

Yet a whole series of studies prove that vaccines are safe, rapid development can be explained 

by advances in technology, and the appearance of side effects is good. Vaccination passports 

are only part of strategies to mitigate the impact of the pandemic on political, economic and 

related social areas. Vaccination cards and related entitlements can lead to severe restrictions 

 
23  Oskar J. Gstrein: Mapping Power and Jurisdiction on the Internet through the Lens of Government-Led 

Surveillance, Internet Policy Review 7–8, 2020, https://policyreview.info/articles/analysis/mapping-power-and-

jurisdiction-internet-through-lens-government-led-surveillance (download time: 12/12/2020.) 
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on individual freedoms and opportunities, as well as significant consequences for social, 

political, economic and cultural life. 
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TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ABSZTRAKTOK 

 

JEKI GABRIELLA 

A SZÁZADFORDULÓ ÚJSÁGÍRÓI, MINT GYANÚS KÍVÜLÁLLÓK 

 

A szabad vállalkozások kifejlődésével a századfordulón megerősödött a kapitalizmus, ami egy 

páratlanul virágzó sajtót teremtett. Ezt az iskolarendszer szemmel látható eredményei miatt a 

növekvő olvasói rétegek is igényelték. A mélyben zajló gazdasági és társadalmi változások 

azonban a 19. század végére számos feszültségforrást teremtettek. Ezzel együtt megváltozott és 

felértékelődött a sajtó, illetve az újságírók szerepe: a publicista egyéniségből kapuőr lett, a 

korábbi „írói újságírás” „szerkesztőségi újságírássá” változott. Változott az újságíró-társadalom 

megítélése is, rohamosan csökkent a név szerint ismerhető, névaláírással megjelenő cikkek 

száma; a sajtóüzem nagyszabásúvá vált. Sokan „átmeneti foglalkozásként” beszéltek az 

újságírásról, a szakma képviselői pedig kávéházakban éjszakáztak, különböző kölcsönökből 

éltek, kiszámíthatatlan életformát éltek. Nem véletlen, hogy a századfordulón emiatt az 

újságírókra gyakran „gyanús kívülállóként” tekintettek a társadalom tagjai.  

Közben ez az az időszak, amikor a média által közvetített információ, bővebb értelemben a 

sajtó inspirálja az emberek közötti társalgást, formálva a véleményeket és a közvéleményt. A 

sajtóorgánumok által megfogalmazott hírek, vélemények a technikai vívmányoknak 

köszönhetően egyre könnyebben jutottak el az emberekhez, miközben az újságírók is egy 

egészen más feladat- és szerepkörbe kerültek: történelemformáló egyénekké váltak. A liberális 

szabadság azonban együtt járt a sajtó igazmondásának számonkérésével, és ezek a társadalmi 

és politikai hangok fokozatosan erősödtek fel a századfordulón. 

Ki lehetett újságíró és hogyan? Rendelkeztek-e a szakmai képviselői a megfelelő szakmai 

ismeretekkel? Milyen elvárásoknak kellett megfelelniük? Milyen szerepet töltöttek be a 

századforduló újságírói a társadalomban? Többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ 

a következő tanulmányban. 

 

Kulcsszavak: századforduló, újságíró, társadalom, nyilvánosság, közélet 
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AMBRUS MÁTÉ: 

„ANGLIÁBAN MÁR UTÁNZANAK” ÍR-MAGYAR ANALÓGIA A HOME RULE 

VITÁKBAN (1874-1914) 

 

1874-1914 között heves viták zajlottak a Home Rule-ról, vagyis az írek 

autonómiaprogramjáról, dichotómiát eredményezve a brit politikai elitben, társadalomban 

egyaránt. Az ír képviselők kezdetben egyedül, 1886-ban pedig kormányzati támogatással 

igyekeztek napirenden tartani a kérdést. William Ewart Gladstone, liberális miniszterelnök, 

1886-ban, majd 1893-ban törvényjavaslatot nyújtott be az autonómiáról, ám nem járt sikerrel. 

Herbert Asquith 1912-ben benyújtott javaslatából pedig törvény lett ugyan, de bevezetésére az 

első világháború kitörése miatt nem kerülhetett sor. Ezekben a vitákban az ír politikusok és a 

gladstoniánus liberálisok gyakran hivatkoztak Magyarországra, a Home Rule-t ellenző 

unionisták pedig támadták az ír-magyar analógiát. A vitához olykor külföldiek is hozzászóltak, 

például Kossuth Lajos, vagy Vámbéry Ármin. Mindez a magyar belpolitikára is hatást 

gyakorolt, de a hazai véleményformálók az angliaitól eltérő módon kezdték használni az 

analógiát. A tanulmány célja, hogy bemutassa az ír-magyar analógia történeti hátterét, továbbá 

politikai-ideológiai kontextusba helyezze a liberális és unionista politikusok, a magyar 

megszólalók és az ír képviselők érveit, ellenérveit.  

 

Kulcsszavak: Home Rule, ír autonómia, ír-magyar analógia, kiegyezés, dualizmus, horvát-

magyar szubdualizmus, liberális, unionista, William Ewart Gladstone, Benjamin Disraeli, 

Arthur James Balfour, Kossuth Lajos, Vámbéry Ármin, Pulszky Ferenc 
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PAP ISTVÁN 

CAMILLOCASTIGLIONI ÉLETE 1920-IG ÉS A MAGYAR-OLASZ BANK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

Az 1879-ben Triestben született Camillo Castiglioni mind az európai ipartörténet, mind a 

banktörténet egyik meghatározó egyénisége. A 20. század elején számos jelentős cég 

létrehozásában, illetve finanszírozásában részt vett. Nevéhez fűződik repülőgépgyárak – így 

többek között az MLG és az Ufag – létesítése, máig is meghatározó teljesítménye a BMW 

gépgyár indítása és gazdasági sikerének megalapozása. Több bankot is létrehozott, pénzügyi 

tehetsége az 1. világháború alatti években és a nagy gazdasági válság idején sem hagyta el. 

Európa egyik legjelentősebb pénzügyi szakembere és tulajdonosa volt egészen a fasizmus 

hatalomra jutásáig. Zsidó származása miatt végül bujkálnia kellett, és álruhás szerzetesként élte 

túl a 2. világháborút.  

 

Kulcsszavak: Camillo Castiglioni, BMW, banktörténet, zsidóüldözés. 
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VERES VIOLETTA 

SZAKMAI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS SZAKSZÓTÁRIGÉNNYEL KAPCSOLATOS 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÖRTÉNELMET NÉMET NYELVEN OKTATÓ 

PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN 

 

Az idegennyelv ismeretének szükségessége napjainkra már megkérdőjelezhetetlen tény, így 

egyre keresettebbek a két tannyelvű oktatási intézmények. Hazánkban a válaszható célnyelvek 

között a második legnépszerűbb a német nyelv. A két tannyelvű iskolákban a célnyelven 

oktatott tantárgyak között kiemelkedő helyen szerepel a történelem. A népszerűség ellenére 

azonban komoly nehézséget állít az oktatók és a tanulók elé, hogy nincs elegendő német nyelvű, 

a magyar oktatási rendszer kritériumainak és a diákok nyelvtudásának megfelelő tankönyv és 

oktatási segédanyag. A helyzetet súlyosbítja, hogy német nyelvű történelmi 

szakszótár/szószedet pedig egyáltalán nem áll rendelkezésre. Felmerül a kérdés, hogy ezek a 

hiányosságok mennyire nehezítik a nevelő-oktató munkát német nyelven folytató pedagógusok 

oktatási tevékenységét, és milyen megoldásokkal lehetne javítani a helyzetükön, továbbá 

milyen elvárásaik lennének egy szakszótárral kapcsolatban? Az előadásban a szerző egy, a 

történelem tantárgyat német nyelven oktatók körében végzett empirikus, kérdőíves kutatást 

mutat be. A hipotézismátrix módszerével készült 12 kérdésből álló, három témakört felölelő 

kérdőívvel lefolytatott felmérés célja, hogy a célcsoport körében egy 30 fős mintán feltárja, 

hogy hogyan oktatnak, milyen nehézségekkel küzdenek, milyen módon hidalják át azokat. 

További cél annak feltérképezése, hogy milyen elvárásuk lenne egy hiánypótló történelmi 

szószedettel kapcsolatban. A kutatás azon túlmenően, hogy helyzetképet ad a német nyelvű 

történelem oktatás aktualitásairól, mind a lexikográfia, mind pedig a történelem 

oktatásmódszertan számára tanulságos lehet. 

 

Kulcsszavak: német nyelvű történelemoktatás, két tanítási nyelvű oktatás, német célnyelv, 

szakszótár 
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HITTUDOMÁNYI ABSZTRAKTOK 

 

JAKAB-KÖVES GYOPÁRKA 

SEBESTYÉN JENŐ SZÖVETSÉGI TEOLÓGIÁJA 

 

A magyar nyelvű szövetségi teológia egyik legkiemelkedőbb alakja Sebestyén Jenő (1884–

1950). Fő műve, a Református Dogmatika, mindenekelőtt teológiai tananyagnak készült és a 

mai napig egyik legjelentősebb református, magyar, szisztematikus teológiai kézikönyvünk. 

Sebestyén Jenő szövetségteológiáját ismertetve, a Református Dogmatika című műve alapján 

szeretném felvázolni, milyen hangsúlyai vannak strukturálisan, illetve tartalmilag egy 

klasszikus föderális szemléletnek. Ennek során felhívom a figyelmet azon szellemi elődökre, 

akiknek hatása megmutatkozik Sebestyénnél, illetve azon témákra, amelyek a szövetségi 

teológián belül vitatott területnek számítanak.   

Sebestyén Jenő a cselekedeti, a kegyelmi és a természeti szövetséget különbözteti meg, de 

valójában mindhármat kegyelmi szövetségnek minősíti, mint az Isten lehajlásának jele és 

„gyümölcse”. 1 Ez egy „öntudatos viszony”, amelyből megszületett a „religio”, azaz a vallás.2 

A Szentháromságon belüli „belső szövetség” Sebestyén szerint a szövetség archetípusa. Isten 

örök tanácsvégzése az, ami az emberrel kötött szövetséget létrehozza. A bűn Sebestyén Jenő 

értelmezésében a cselekedeti szövetség megszegése. Azért van szükség a kegyelmi szövetségre, 

hogy az üdvösséget mégis megszerezhesse az ember. A szövetség helyreállításának célja az 

újjáteremtés, ezt előzi meg a megváltásunkról szóló döntés a kiválasztással és a 

predesztinációval. A kegyelmi szövetség ugyanis úgy tölti be a cselekedetit, hogy nem az ember 

érdeme és igyekezete által lesz az emberé, hanem Jézus Krisztus által. 

Összefoglalásképpen két alapvető gondolatot emel ki: elsőként, hogy a Szentírás alapos 

ismerete mintegy tálcán kínálja a szövetségi gondolatot. Másodsorban szigorúan kálvini alapon 

áll, amikor legfontosabb pontjainak az Isten kegyelméről szóló tant, a predesztináció és Isten 

szuverenitása tételének jelenlétét tartja. 

 

Kulcsszavak: Sebestyén Jenő, szövetségi teológia, cselekedeti szövetség, kegyelmi szövetség, 

kiválasztás, predesztináció, Isten szuverenitása.

 

 
1 Sebestyén Jenő: Református Dogmatika, I., Budapesti Ref. Theol. Akadémia Kurzustára, 1940. (kézirat), 179. 
2 uo., 149. 
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PETŐ-VERES KATA 

HOGYAN ÉS MIÉRT KERESZTEL A REFORMÁTUS LELKÉSZ HALDOKLÓ 

CSECSEMŐT? 

 

A református tanítás szerint a keresztség felvétele önmagában nem üdvszerző, mert ahogyan 

azt a Hiedelbergi Káté 72. kérdés-felelete is világossá teszi, arra egyedül Jézus Krisztus vére és 

Szentlelke képes. Ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan mégis azt látjuk a korábbi 

századokban, hogy az újszülöttek mihamarabbi megkeresztelése elvárt volt, sőt olykor 

időpontjának elhúzása vagy elmulasztása büntetést vonhatott maga után. A keresztelő még 

sürgősebb volt, ha a csecsemő rossz egészségügyi állapotban volt vagy haldoklott. Ilyen 

esetekben a római katolikus és az evangélikus egyház megengedte, hogy az ún. 

szükségkeresztséget bárki kiszolgáltathassa, mert számukra a keresztség üdvszerző erővel bír, 

így a gyermek túlvilági élete forog kockán. Ezekben az esetekben főként a bába keresztelte meg 

a kisdedet, akik erre kötelezve is voltak. Ez a gyakorlat a gyermek lelki üdvének féltése mellett 

számtalan visszaélésre is alkalmat adott, ezért a református egyház kezdettől fogva igyekezett 

erélyesen fellépni ellene, és a Szentírás gyakorlatára mutatva azt bizonyítani, hogy ott sem 

találjuk annak nyomát, hogy az apostolokon, Jézus tanítványain kívül bárki is keresztelt volna. 

Ebben egyetértés van az unitáriusok és reformátusok között. A keresztség kiszolgáltatása 

egyedül Isten szolgájának, az egyház által ordinált személynek a feladata. De a református 

egyház sem mehetett el amellett szó nélkül, hogy a korán távozó gyermekeket lehetőség szerint 

részesítse a keresztségben, és ezzel nyilvántartásba vegye, anyakönyvezze, a közösség, a 

társadalom tagjává avassa. A keresztelő az emberek szemében sokszor névadó ünnepség is volt, 

ami fokozta a szülők abbéli vágyát, hogy gyermekük meg legyen keresztelve. 

Tanulmányomban arra vállalkozok, hogy bemutassam a módját, a liturgiáját a sürgős esetekben 

végzett keresztelőknek, és rámutassak arra, hogy ezek az alkalmak a jegy kiszolgáltatásán túl a 

pasztoráció alkalmai is voltak, ami pedig messze túlmutat a bábák vagy a bárki által végzett 

keresztelő keretein. 

 

Kulcsszavak: szükségkeresztség, anyakönyvezés, rövidített liturgia, pasztoráció, üdvösség 
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TAKÁCS KLAUDIA 

A HALÁLLAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK, AZ ARIÉSI ELMÉLET ÉS ANNAK 

KRITIKÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PROTESTANTIZMUSRA 

 

Tanulmányomban a halállal kapcsolatos attitűdöket az Ariés-i elmélet és annak kritikája alapján 

elemzem. Philip Ariés 1974-ben publikált művében a nyugati halálattitűdöt, mely tanatológiai 

gondolkodásunkat máig meghatározza, történeti szempontból elemezte. Szerinte a halálkép 

változása négy nagy korszakra bontható: megszelídített halál, önmagunk halála, mások halála 

és a tiltott halál. A tanulmányt elnagyoltsága és következtetései végett több kritika is érte. Ariés 

művében a Kr. u. 6. század előtti forrásanyagot nem elemezte, így elmélete a halál 

megszelídítésének folyamatára nem tér ki. A Kr. e. 5. századig tartó időszakot mitikus-mágikus 

korszaknak nevezzük, melyre a halál utáni ismeretlentől való rettegés és annak mítoszokon 

keresztüli domesztikálása volt jellemző. Az ezt követő metafizikai halálattitűddel kapcsolatos 

elveket, melyek a megszelídített halál képéhéhez vezettek, a görög-római, valamint az ókori 

zsidó-keresztyén szemléletek határozták meg. A »megszelídített halál« időszaka sem egységes. 

Elkülöníthető a rítusokkal gazdag katolikus, a szorongással teli protestantizmus és reneszánsz 

halálattitűd. A 18. századra a fizikai halál hangsúlyozása (fájdalom, elszakadás: mások halála) 

és az egyén magárahagyatottsága (individualizáció: önmagunk halála) a következőkben a 

halállal kapcsolatos attitűd egyik sarkalatos pontjává vált. A megszelídített halál 

koncepciójának védelme széthullóban volt, amely a haldoklót a közösség effektív támogatói 

jelenléte és meghatározó rítusai nélkül hagyta, miközben a protestantizmus individualizációja 

egyre inkább megerősödött. A jelenkor »tiltott halálának« korszakával kapcsolatosan azonban 

Ariès téziseit nem szükséges jelentősen korrigálni, ám a média generálta változásokkal 

kiegészítendő. 

 

Kulcsszavak: Ariés, halálattitűdök, szorongás, individualizáció, protestantizmus  
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PÉNTEK DÁNIEL GÁBOR 

„VÉGÜL DICSŐSÉGEDBE FOGADSZ” (ZSOLT 73,24) – TÚLVILÁGHIT(EK) A 

ZSOLTÁRIRODALOMBAN? 

 

A kutatók többféleképpen értelmezik a zsoltárok túlvilági élettel kapcsolatba hozható utalásait. 

Tanulmányomban egyrészt ezen értelmezések áttekintésére vállalkozom. Egyesek szerint 

bizonyos zsoltárrészletek beszélnek halottkultuszról, illetve polémiát fogalmaznak meg azzal 

szemben. Mások szerint egyes zsoltárok JHVH és a halottak hazája távolságáról beszélve 

kizárják a túlvilági élet lehetőségét. Vannak, akik szerint egyes zsoltárokra hathatott az az 

ókori-keleti tradíció, miszerint valaki ismerete, bölcsessége miatt bízhat túlvilági életében; ez a 

reménység csak kevesek (pl. a király) számára lehetett elérhető. Másrészt célom az is, hogy 

bemutassam a zsoltárirodalom e kérdéssel kapcsolatos szövegeit: a halottkultusz-utalásokként 

értelmezett verseket (Zsolt 16,3; 22,30; 106,28), a „halottak nem adnak hálát JHVH-nak”-

tradíció különböző változatait (Zsolt 6,6; 30,10; 88,11-13, stb.) és a Zsolt 16, 49, 73 esetlegesen 

örök életre utaló részeit. Írásom kérdésfelvetése arra irányul, hogy a zsoltárok mennyiben és 

miképpen járulhatnak hozzá az ókori izraeli túlvilághit vallástörténeti vizsgálatához. 

Tanulmányomban tárgyalom azt is, hogy milyen problémákkal kell szembenézni a kérdés 

vizsgálata során, rámutatva arra, hogy a szövegek korai hagyományozói, fordítói és használói 

számára jelentőséggel bírt az örök élet kérdése, ez pedig hathatott a későbbi értelmezésekre, és 

nem zárható ki az sem, hogy hatással lehetett a zsoltárok hagyományozott szövegeire is. 

 

Kulcsszavak: alvilág / halottak hazája, túlvilághit, halottkultusz, Ószövetség / Héber Biblia, 

zsoltárok 
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SZÉKELY TAMÁS 

ÜDVHIERARCHIA CANTERBURYI ANSELMUS MEGVÁLTÁSTANÁBAN 

 

Canterburyi Anselmus (1033-1109) megváltástanát filozófiai műveinek, leveleinek és a 

középkori lelkiségi irodalmat gazdagító imagyűjteményének olvasásával lehet igazán átfogó 

módon megismerni. Különösen fontos forrás az előadásban bemutatott 121. levél (Ep121), 

amelyből megtudhatjuk, hogy Anselmus szerint a szerzetesi életmód vállalása az üdvösség 

legbiztosabb útja. Anselmus e tételét azzal indokolja, hogy a szerzetesi fogadalomtételben 

olyan biztosítékok vannak, amely a szerzetes esetleges bűnbeesése révén is ki tudja jelölni azt 

az utat, azt az irányt, ahová a bűnös lélek visszatérhet bűne felismerését követő vezeklése révén. 

Ebből az érvből az is érthetővé válik, hogy miért olyan heves a hangvétele a Második 

lelkigyakorlatának, amelynek a Könnyhullatás a szüzesség szerencsétlen elveszítése felett 

(Deploratio virginitatis male amissae) címet adta. A témaválasztás okán a szakirodalom 

gyakran valamiféle szexuáletikai értelmezést próbál megfogalmazni, én azonban előadásomban 

amellett szeretnék érvelni, hogy valójában Anselmus itt is a fogadalom megtörését siratja. Ezzel 

összefüggésben különösen érdekes olvasmányt szolgáltatnak az érseki levélgyűjtemény első 

tételei, amelyekben Anselmus gyötrődéséről olvashatunk. Azáltal ugyanis, hogy el kellett 

fogadnia érseki kinevezését, le kellett mondania apáti hivataláról Bec-ben, amelyhez viszont 

holtáig hűséggel tartozott. Az a nagyszámú levél is így kap igazán értelmet, amelyekben 

Anselmus sokakat a szerzetesi életmód vállalására biztatott. A Cur Deus Homo és Anselmus 

morálteológiai írásai, melyekben az igazság fogalmát elemzi, ugyanakkor azt is tisztázzák, hogy 

az üdvösség természetesen nem csupán az emberi küzdelmek, érdemek (merita) gyümölcse, sőt 

éppen ellenkezőleg: Isten kegyelme és Krisztus helyettes elégtétele (satisfactio vicaria) teszi 

egyáltalán lehetővé, hogy beszélhetünk mindezekről. Így beszélhetünk lehetséges, majd 

biztosabb és legbiztosabb útról a mennybe – olyan életvitelekről, amelyeket végeredményük 

tükrében indokoltan sorolhatunk egymás fölé, egyfajta hierarchikus rendet létrehozva. 

 

Kulcsszavak: dogmatörténet, kegyességtörténet, megváltástan, lelkivezetés 
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CSANÁDI VIKTOR 

BABONÁS VONÁSOK A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ ÖRDÖGŰZÉSI 

GYAKORLATÁBAN 

 

Tanulmányomban áttekintést szeretnék adni a római katolikus egyház kortárs ördögűzési 

módszereinek babonás vonásairól, melyek egyértelmű eltávolodást mutatnak a krisztusi 

tanításoktól és ehelyett inkább a new age ezoterikus technikákkal jeleznek rokonságot. A 

gonosszal kapcsolatos képzetek alakulása az emberiség teljes történetét átszövi, ugyanakkor 

nem hunyhatunk szemet az exegetika és dogmatika korszerű megállapításai felett sem. Ezek 

tükrében szemlélve pedig a mai egyházi módszereket, arra a megállapításra juthatunk, hogy 

azok óriási hányada a babonaság kategóriájába tartozik és a segítségnyújtás helyett, sokszor 

épp Jézustól távolítja a hívőket, noha a rítusokat végző egyházi személyeknek ez nyilvánvalóan 

nem szándéka. Az áttekintés alapjául szolgáló vizsgálatomban elsősorban arra a kérdésre 

keresem a választ, hogy a gonosz jelenlétének feltételezett félreértése, valamint az erre rakódó 

babonákkal terhelt hagyományrendszer milyen központi veszélyt hordozhat magában. Emellett 

pedig feltárom azokat a jellegzetességeket, amelyek a Szentírástól idegen középkori 

démonológia maradványaiból, valamint a pogány népek hitvilágának beszüremléséből adódnak 

a ma élő, megreformáltnak számító katolikus gyakorlathoz. A kép nem lenne teljes, ha nem 

említenék meg az tanulmányomban néhány esetet az exorcizmus protestáns változatainak 

érdekességei közül, ám ezeknek ezúttal inkább csupán ízelítő szerep juthat, a rendelkezésre álló 

szűkös keretek miatt. A kutatás során a szövegelemzés mellett helyet kaptak az empirikus 

módszerek is, köztük pedig leghangsúlyosabb formában a terepkutatás, amely tervem szerint 

külön színt ad majd az amúgy is színes témához. 

 

Kulcsszavak: ördögűzés, démonűzés, exorcizmus, gonosz, babona 
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JOGTUDOMÁNYI ABSZTRAKTOK 

 

TÓTH KRISTÓF 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE A MUNKAJOGBAN A SZERZŐDÉSI 

SZABADSÁG TÜKRÉBEN 

 

A tanulmány célja az egyenlő bánásmód követelményének és a szerződési szabadság 

viszonyának vizsgálata a munkajog három olyan területén, ahol fokozottan fontos az egyenlő 

bánásmód követelményének megtartása: a munkához való hozzájutás, a munkaviszony 

megszüntetése, valamint a munkabér témaköre. 

Konklúzióként megállapítható, hogy mivel a munkajog szerződéses jogág, dogmatikája 

alapján a magánjog része, így a munkaviszonyban is megjelenik a szerződési szabadság elve, 

azonban csak bizonyos korlátozásokkal. A munkaviszonyban ugyanis (ellentétben a klasszikus 

polgári jogi jogviszonyokkal) nem érvényesül a felek egyensúlyi állapota. Ebből kifolyólag a 

jogalkotónak kötelessége a munkavállaló védelmének biztosítása olyan kógens szabályok 

megalkotásával, amelynek az egyenlő bánásmód követelménye is minősül. A munkajog 

lényege, hogy kiegyenlítse a felek alkupozíciójának egyenlőtlenségét. Célja a „gyengébb fél” 

védelme, amely többek között a korlátlan szerződési szabadság jogszabályi keretek közé 

szorításával valósul meg.  

 

Kulcsszavak: Munkajog, egyenlő bánásmód, szerződési szabadság.  
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SŐRE ZOLTÁN 

JOGSZERŰ AZ, AMIT SZABAD…DE TISZTESSÉGES IS? A NEMPERES 

ELJÁRÁSOKBAN HOZOTT EGYES ESETI DÖNTÉSEK MARGÓJÁRA 

 

Alaptörvényünk szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy 

valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan 

bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.1 A tisztességes 

eljáráshoz való jog a jogállamiság elvének immanens, lényegi tartalmi eleme. A tisztességes 

eljáráshoz való jog nem egy nevesített alapjog, hanem olyan gyűjtőfogalom, amely önálló 

jogosítványokként is értelmezhető jogokból áll, amelyeknek az adott eljárásban való együttes 

megvalósulása esetén beszélhetünk a tisztességes eljáráshoz való jog elvének 

megvalósulásáról. 2 

A tanulmány megírása során a vélelmezett tisztességes eljárás eredményeit, a tisztesség 

fényében, eseti döntésekben kívánom szemléltetni azzal a nyílt céllal, hogy minősítse mindenki 

maga a döntéseket, azt szem előtt tartva, hogy nagy valószínűséggel valamennyi érintett a 

legjobb tudása szerint igyekszik a munkáját végezni 

 

Kulcsszavak: Tisztesség, igazságosság, jogszabályszerűség, tökéletlenség, értelmezés.  

 

  

 
1 Magyarország Alaptörvénye XVIII. cikk (1) 
2 Trócsányi László – Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba, Budapest, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó 

Kft., 2014, 189. 
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SŐRÉNÉ BATKA ESZTER 

A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS TÖRVÉNYES LEFOLYÁSÁT CÉLZÓ BÜNTETŐJOGI 

ESZKÖZÖK. A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS AKADÁLYOZÁSA, VALAMINT A 

ZÁRTÖRÉS, MINT BÜNTETŐJOGI KATEGÓRIA 

 

Bár a végrehajtás, ha fogalmazhatok így, manapság a népszerű szakmák közé tartozik, maguk 

a végrehajtók azonban nem örvendenek nagy népszerűségnek, mondhatni nevezhetnénk őket a 

jog „fekete bárányainak”1 is. 

A bírósági végrehajtás az elmúlt években rendkívüli módon a figyelem középpontjába került. 

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok, a gazdasági környezet megváltozása, az elhúzódó 

járványhelyzet kialakulása sokakat hátrányosan érintett. A gazdasági válság a 2008-as válságot 

is felülmúlta, így, ha a végrehajtási eljárásokra gondolunk, nem feltétlenül a büntetőjog lesz az 

első dolog, ami ennek kapcsán az eszünkbe jut. 

Tanulmányom célja, annak bemutatása, - felsorolás szintjén - hogy a bírósági végrehajtási 

eljárás mely pontokon vet, illetve vethet fel büntetőjogi kérdéseket, valamint szeretnék 

rámutatni arra, hogy a rendszerek összehangolt működésével, a társadalmi normáktól való 

eltérés talán csökkenthető. A felsorolásból, a bírósági végrehajtási eljárás akadályozásával 

összefüggő rendőri közreműködést, valamint a zártörés kérdését kívánom kiemelni, 

részletesebben ismertetni.  

 

Kulcsszavak: Arányosság, végrehajtás, igazságszolgáltatás, büntetőjogi kategória, 

ellenszegülés, Szerződések Tára. 

 

  

 
1 https://nepszava.hu/1014425_a-jog-fekete-baranya, (Letöltés: 2021. április 17.) 
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SÁRI MIKLÓS 

MEDIÁCIÓ ÉS A POLGÁRI PER 

 

Kutatási területem a polgári perrendtartás és a közigazgatási perrendtartás szemléletbeli 

különbözőségét és ezek hatását kutatja a perjogi viszonyokra. A polgári peres eljárások 

hosszadalmasak és költségesek. Bár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

nevesíti a perkoncentráció kötelezettségét és ezzel a kor kihívásainak, valamint a nemzetközi 

elvárásoknak is eleget tesz, de a peres felek gazdasági és sokszor személyes igényei még 

gyorsabb utat igényelnének konfliktusaik rendezéséhez.  

Ezen elvárásnak igyekszik eleget tenni a mediáció. A mediáció, amelyet jogászként 

tudatosan nem nevezek jogi megoldásnak. A mediáció azonban sokszor gyorsabb, 

költséghatékonyabb és pragmatikusabb megoldást tud hozni, mint a polgári per. A mediáció és 

azon belül a polgári jog területét érintő mediáció – szemben a büntető jogi mediációval - a felek 

józan, gazdasági érdekeket szem előtt tartó belátására alapoz egy mediátor segítségével. 

Azonban amíg a perben a bírónak kell meghozni a döntést, addig a mediációban a felek a döntés 

meghozatalának aktív részesei.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a mediátor nem bíró, a mediáció nem formakényszertől 

mentes peres eljárás. A mediátor nem jogi megoldást tart szem előtt, hanem a feleket igyekszik 

egy kölcsönös belátáson és elfogadáson alapuló megoldás felé terelni, de ennek 

kikényszerítésére nincsen lehetősége és nem is ez a cél. A mediátor nem rendelkezik azon 

jogkörökkel, amikkel egy bíró fel van hatalmazva a jogszabályok által, sőt továbbmenve egy 

mediátornak jogásznak sem kell lennie. A mediáció nem jog, a szó tudományos értelmében.  

Amennyiben a mediáció nem jog, abban az esetben a perjogi képviseletnek van e 

létjogosultsága a vitarendezés ezen módja során?   

A mediáció megköveteli a felektől és ez az alapját is jelenti, hogy a megoldásra törekedjenek 

és ennek érdekében leüljenek tárgyalni a másik féllel. A vita „békés” és gyors megoldása legyen 

a céljuk. A másik fél fejével igyekezzenek gondolkodni és elfogadják, hogy nem csupán az 

„én” és annak érdekei léteznek, hanem a „mi” van, ellentétes érdekekkel és nézőpontokkal.   

Kötelezővé kellene tenni a polgári pereket megelőző mediációt? Rá kellene szorítani a 

vitában álló feleket, hogy egy estleges polgári per előtt leüljenek tárgyalni és álláspontjaik 

közelítésére törekedjenek? 

A jogszabályi kényszer elfogadható e mediációban, vagy ezzel a mediáció lényege veszne 

el? 
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Szun-ce szavaival: „Nem is harcolni, mégis alávetni az ellenséges sereget: ez a legjobb a jók 

között.” 

 

Kulcsszavak: Polgári peres eljárás; alternatív vitarendezési módok; eljárás időtartama; 

problémamegoldás, hatékonyság; bírósági mediáció. 
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KULIFAY BÁLINT 

A LENGYEL-LITVÁN ÁLLAMKÖZÖSSÉG 

 

Bár Magyarországot nem érintette, mégis azt lehet mondani, az 1385-től az ország késő-18. 

századi felosztásáig létező Lengyel-Litván Unió a régió talán legmarkánsabb államszövetsége 

volt, amely a Jagelló-ház vezetése alatt a világ legnagyobb méretű keresztyén államává nőtte ki 

magát, s egy ideig a magyar, illetve cseh trónokat is magukénak tudhatták. 

Az előadás betekintést nyújt majd az unió középkori, dinasztikus előzményeibe (amelyekben 

az Anjou-házi Nagy Lajosnak és lányának főszerep dukál), államszervezeti kérdéseibe, bel- és 

külpolitikájába, ideértve az igen jelentős hadászati sikereit is, amelyek egy ízben Moszkva 

kapujáig juttatták a lengyeleket és litvánokat. Sorra vesszük továbbá lassú és fokozatos 

hanyatlásának és eljelentéktelenedésének okait – legyenek ezek akár gazdasági, diplomáciai, 

de különösen jogi és politikai okok –, majd pedig megszűnésének körülményeit. 

Végezetül úgy vélem, a teljes kép azt is megkívánja, hogy az államközösség utóéletéről is 

essék pár mondat. Természetesen, mint minden, egykoron nagyerejű állami szerveződés esetén, 

itt is voltak kísérletek az újjáélesztésre, akár a 19. századi Czartoryski, akár a 20. századi 

Piłsudski részéről, aki a „prométizmus” által a szovjet-orosz szuperállam letörésére, az 

„Intermarium” által pedig a térség újonnani egységbe kovácsolására tett kísérletet; ezúttal már 

a délebbi államok, mint Magyarország és Románia bevonásával is. 

Kulcsszavak: Lengyelország, Litvánia, Államközösség, unió, perszonálunió, konföderáció, 

föderáció, Jagelló, Anjou, középkor, újkor. 
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REGŐS FRANCISKA 

A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG ÉS AZ ANTARKTISZI BÁLNAVADÁSZAT ÜGY 

 

Az elmúlt években több nemzetközi környezettárgyú ügy is megfordult a Nemzetközi Bíróság 

előtt. Ezek közé tartozik az Antarktisz környéki bálnavadászat ügy is. A Nemzetközi Bíróság 

2014 március 31-én hirdetett ítéletet Ausztrália és Új-Zéland valamint Japán között felmerülő 

jogvitában. A cetek vadászata régre nyúlik vissza, védelmük csak a 20. században merült fel, 

amikor az emberiség tevékenységének következtében bálna fajok tűntek el és kerültek a kihalás 

szélére. 2010-ben Ausztrália eljárást indított Japán ellen arra hivatkozva, hogy Japán megszegte 

az 1946-os bálnavadászatot szabályozó egyezményt: Ausztrália sérelmesnek találta a Japán 

bálnavadász hajók tevékenységét. A tanulmány az ügy részleteibe kíván betekintést nyújtani az 

olvasó számára. 

 

Kulcsszavak: Nemzetközi Bíróság, Japán, bálnavadászat, nemzetközi környezetvédelmi jog. 
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REGŐS FRANCISKA 

A NEMZETKÖZI JOGI BIZOTTSÁG NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS MUNKÁJA 

 

A Nemzetközi Jogi Bizottság a legfőbb, a nemzetközi jog fejlesztésével és kodifikációjával 

megbízott szerv. Az ENSZ Közgyűlés által létrehozott szerv munkája útmutatással szolgál. 

Több terület mellett kiemelkedőnek tekinthető a nemzetközi környezetvédelmi jog területén 

végzett tevékenysége. A Nemzetközi környezetvédelmi jog egy relatíve új terület, amely 

különösképpen igényli a nemzetközi közösség figyelmét. A Bizottság több 

egyezménytervezetet is készített, ezek közül említésre méltó a nemzetközi felelősség és a 

tengerjog területe. Jelenleg több, környezetvédelemmel összefüggő kérdést is tanulmányoz, 

mint például a környezet védelmének kérdése háborús konfliktus idején vagy az atmoszféra 

védelme. Jelen tanulmány a Nemzetközi Jogi Bizottság munkásságát kívánja áttekinteni, képet 

adva a befejezett és a jelenben is folyó kodifikációs munkájáról. 

 

Kulcsszavak: Nemzetközi Jogi Bizottság, nemzetközi jog, környezetvédelmi jog. 
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FODORNÉ ZAGYI ORSOLYA 

A KÖZADATOK JELENTŐSÉGE AZ OKOS VÁROSOK FEJLESZTÉSÉBEN 

 

Az okos város (Smart City), mint a polgárok életminőségének javítását szolgáló koncepció 

egyre nagyobb jelentőséget kap a politikai döntéshozók napirendjén. Az intelligens városok 

főként a rendkívül innovatív IKT-ipar (IKT=információs és kommunikációs technológia) és -

piac eredményeként jöttek létre, és emellett újszerű megoldásokat kezdtek használni, 

kihasználva a tárgyak internete (IoT=Internet of Things), a big data és a cloud computing 

technológiák előnyeit. Számos kulcsfontosságú technológia kerül alkalmazásra egy működő 

okos város felépítése érdekében, úgy hogy figyelembe kell venni a polgárok, városlakók 

elvárásait. Számos Smart City projekt célja az IKT fejlesztése a kormány és a közigazgatás, 

valamint a polgárok és a vállalkozások közötti kommunikáció és tranzakciók hatékonyságának, 

eredményességének, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása érdekében. Ebben a 

tanulmányban a közadatok jelentőségét vizsgáljuk a multidiszciplináris megközelítésben: 

figyelembe vesszük az infokommunikációs technológia, a gazdaság és a jog szempontjait. A 

közadatok gazdasági értékének előtérbe kerülésével és a digitális technológiák fejlődésével 

lehetővé vált ezen értékek kiaknázása. A módszertan irodalomelemzés és másodlagos 

adatelemzés, amelyek célja az okos város koncepciók eddigi tapasztalatainak felhasználásával 

a jövőbeli lehetőségek, trendek bemutatása, valamint az e-közigazgatás szerepe ebben a 

folyamatban. 

 

Kulcsszavak: Okos város, adatvagyon, e-közigazgatás. 
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FIEDLER BÁLINT 

A BERANYASÁG VILÁGVISZONYLATBAN 

 

Jelen tanulmány célja az, hogy áttekintést nyújtson a béranyaság szabályozását érintő első 

próbálkozásokról, valamint arról, hogy az egyes államok jogalkotása miként törekszik kereteket 

szabni a gyakorlati alkalmazás lendületének. Ennek keretében bemutatja, hogyan kezdett a 

béranyaság a világon elsőként elterjedni az Egyesült Államokban, melyek voltak ezen kezdeti 

időszak kardinális kérdései, és milyen a jogintézmény aktuális megítélése. Bemutatja a 

tanulmány az Európai Unió államaiban – köztük Magyarországon – a béranyasággal 

összefüggő szabályozások sokszínűségét. Végül ismerteti az Európa Tanács álláspontját és 

röviden összefoglalja az Emberi Jogok Európai Bíróságának a béranyaság kérdését érintően az 

Egyezmény 8. cikkéhez kapcsolódóan formálódó gyakorlatát. Mindezzel szemlélteti, milyen 

széles azon kérdések köre, amelyek a jogintézmény szabályozását és alkalmazását övezik.  

 

Kulcsszavak: Családjog, béranyaság, Amerikai Egyesült Államok. 
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ORSOLYA FODORNÉ ZAGYI 

DATA PROTECTION ISSUES OF COVID-19 AND THE VACCINATIONS AND 

SOLUTION OF THE VACCINATION CERTIFICATE 

 

Vaccination against coronaviruses already exists, but due to its rapid development, the world 

and Hungarian society are very divided on whether to give themselves one of the vaccines 

developed against coronavirus at all, or only later when more information is available. In 

connection with these events, in this short study, I will try to show why vaccination is important, 

why there is mistrust around it, and as a result of vaccination campaigns, an international 

vaccination certificate becomes necessary as travel restrictions are lifted. It is probably safer 

for an individual to accept conservative and non-digital versions of vaccination passports if they 

are necessary and proportionate at all. The study sheds light primarily on the legal implications 

of the creation of COVID-19 immunization certificates and takes a multidisciplinary approach, 

seeking answers to ethical and social issues in addition to the legal aspect. The methodological 

tool of the study is literature analysis. It is also necessary to anticipate the impact of the 

establishment of COVID-19 immunization certificates on the transformation and management 

of existing registries in order to map vaccination efforts in different states. The overarching 

central question for the next period is whether the introduction of vaccination passports will 

have an enabling dimension that strengthens the autonomy of individuals and groups, or 

whether it will become another tool for surveillance and control that increases the spectrum of 

surveillance. 

 

Keywords: Vaccinations, Covid-19 epidemic, vaccination certificate, data protection. 

 

 


