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Szabó Fanni 
 

Emlékek 
 
Hűvös van. A ködös novemberi félhomályt a telihold fénye tölti be, a 

fák ágait narancssárgára festik az utcai lámpák. 
A ház előtt állok, ahol régen laktunk. Csak egy pillanatra torpantam 

meg, ha már erre jöttem, és nem is kifejezetten kötődnek hozzád az emlé-
keim erről a helyről, mégis… Az még egy másik világ volt. Egy sokkal 
szebb. Az idők, amikor még minden rendben volt – így szoktam emlegetni 
magamban, meg néha kimondva is. Minden vasárnap találkoztunk. Ül-
tünk az asztalnál, egymással szemben, ettük a Nagyi leveseit. Szerettél 
mesélni olyankor, élvezted a rád vetülő reflektorfényt, és meg kell hagyni, 
jól is állt.  

Már eggyel kevesebb tányér kerül az asztalra. 
Elkapom a tekintetem gyerekkorom ablakáról, zsebre dugott kézzel sé-

tálok tovább a novemberi estében, az út közepén. Erre úgyis ritkán jár 
bárki. Nyugodt környék. Idilli, mint az itt töltött évek.  

Ott lóg a nyakamban a nyakláncod, az az ikonikus, amit mindig hord-
tál, az érdekes indiánszimbólummal. Rajtad volt, mikor Zámbó Jimmy-t 
kornyikáltunk fejhangon, egymást túlkiabálva a Nagyiéknál, akkor is, 
mikor a havas domboldalon leszáguldva nagy reccsenéssel mondta fel a 
szánkó alattunk a szolgálatot, és akkor is, mikor a térdedről ugráltam a 
vízbe a Pollack Strandon. Úsztunk, napoztunk a padon, a büfé alatt. Most 
egy fa áll ott, tibeti cseresznye. Különleges, kilógott a sorból már a fais-
kolában is, lázadó, egyedi és méltóságteljes. Szerintem tetszene neked.  

Gyerekként mindig próbáltam elképzelni, milyen tanár lehetsz. Furcsa 
volt a gondolat, hogy az én bohókás nagybátyám, aki tizenhárom degut 
dédelgetett a kisszobájában, és törökülésben ült a vasárnapi asztalnál, 
hétköznaponként az Igazság Hű Harcosaként áll a katedrán, a nagy, ko-
moly hallgatók előtt. 

Ma már én vagyok annyi idős, mint az akkor nagynak és komolynak 
hitt hallgatók, és valahogy nem is olyan nehéz már téged, mint oktatót 
elképzelni. 

Ha a felnőtt énem is ismerhetne, biztosan jókat beszélgetnénk. Boroz-
gatva, törökülésben. 

Utoljára visszanézek a régi utcára. Csönd honol, a telihold és a na-
rancs lámpák fényében úszik az esti köd. Hűvös van. Tovább sétálok. 
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Barcsi Tamás∗∗∗∗ 
 

Szabó Gábor életművéről 
 

1. Bevezetésként  
 
Kötetünk, amelynek megjelentetését a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar támogatta, Szabó Gábor harmincegy kollégájának, 
pályatársának, barátjának írását tartalmazza.  

Gábor 2022. március 20-án halt meg, váratlanul. Szeptemberben lett 
volna 53 éves. Nehéz leírni ezeket a mondatokat. Gábor nem csak kollé-
gám, de barátom is volt, több mint húsz évig. Hol közelebb, hol kevésbé 
közel, de két évtizeden keresztül jelen voltunk egymás életében. 2019-től 
újra egy tanszéken dolgoztunk, sajnos fájdalmasan rövid ideig. Ebben az 
írásban nem ejtek szót a közös élményekről, beszélgetésekről, filmezé-
sekről, kirándulásokról. Nem beszélek arról sem, hogy mit éreztem azon 
a vasárnap délelőttön, amikor értesültem Gábor halálhíréről, három hó-
nappal édesanyám temetése után. Hiszen ez az írás nem rólam, hanem 
Gáborról szól, az ő életművéről – természetesen a teljesség igénye nél-
kül.  

Gábor emberi és szakmai elismertségét mutatja, hogy nagyon sokan 
emlékeztek meg róla valamilyen módon, többek között Pécs polgármes-
tere és Budapest főpolgármestere is nyilvánosan búcsúzott tőle. A Szabad 
Pécs már március 20-án nekrológot közölt, később több más lapban is 
lehozták a gyászhírt. Március 22-én, a jogi kar előtti gyertyagyújtáson 
tanártársak és diákok sokasága gyűlt össze.  
 
2. Egy autonóm ember  
 
Aki valamennyire is ismerte Gábort, annak biztosan eszébe jut vele kap-
csolatban a jellegzetes, fanyar humora és a zene iránti érdeklődése – kü-
lönösen kedvelte a hard rock együtteseket, a legnagyobb kedvence a De-
ep Purple volt, de a ’80-as években alakult magyar alternatív 
rockzenekarok dalait is gyakran hallgatta, rendszeresen járt koncertekre. 
Köztudott volt róla, hogy szeret utazni és imádja a természetet, a nyarat, 
a napfényt, a vízpartot. A városban töltött nyári napokon állandó vendég 
volt a Pollack Strandon, ahol most egy tibeti cseresznyefa őrzi emlékét, 

                                                 
∗ Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcsele-
ti és Társadalomelméleti Tanszék  
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amit az unokahúgai ültettek (akik közül Fanni e kötetbe is írt egy rövid 
emlékezést). Sok mindent lehetne említeni még Gáborról, de személyisé-
gének – szerintem – legfontosabb jellemzőjére mindenképpen utalni kell, 
mégpedig arra, hogy autonóm emberként élt. Nem érdekelték a folyton 
változó tömegkulturális trendek látszatértékei, soha nem változtatott ma-
gatartásán, véleményén csak azért, mert mások, akár nála befolyásosab-
bak ezt várták tőle; szóba sem jöhetett, hogy anyagi előnyökért vagy va-
lamilyen pozícióért feladja az elveit. Nem csak írt és beszélt a szabadság-
ról, az igazságosságról, a környezettudatosságról és a hátrányos helyze-
tűek iránti szolidaritásról, hanem ezen értékek szerint is élt. A kölcsönös 
figyelmen, érdeklődésen alapuló emberi kapcsolatokat mindennél többre 
becsülte, és szenvedett attól, hogy olyan korban él, amelyre – az élet 
minden területén – egyre inkább a felületesség a jellemző. Egy értékvezé-
relt, érzékeny, egyéni gondolkodású embert veszítettünk el – ez vitán 
felül áll.  
 
3. Szabó Gábor szakmai pályájáról 
 
Gábor a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt 
nyert a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karára, ahol jogász diplomát szerzett 1994-ben. Az egyetemi évek alatt a 
politikatudományi, emberi jogi, etikai, filozófiai kérdések érdekelték 
leginkább, áthallgatott az egyetem bölcsészettudományi karának filozófia 
szakára is. Az emberi jogok filozófiájának néhány kérdése címmel írta 
szakdolgozatát. A gyakorló jogászi pálya kevéssé vonzotta, elméleti kér-
désekkel kívánt foglalkozni, amelyre lehetőséget is kapott, 1994. július 1-
től egyetemi tanársegédként kezdett dolgozni a JPTE ÁJK Filozófia és 
Politikatudományi Tanszéken. Ennek jogutód intézményében, a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi és 
Társadalomelméleti Tanszéken lett adjunktus 2000-ben, majd docens 
2008-ban, később a – két tanszék összevonásával létrehozott – Jogbölcse-
leti és Társadalomelméleti Tanszék oktatójaként-kutatójaként végezte 
munkáját.  

Gábor nagyon jó előadói képességekkel bírt, élvezhetően tudta átadni 
a tudását, ezt számos hallgatói generáció tanúsíthatja: a pécsi jogi karon 
huszonnyolc éven keresztül tanított. 1995-től a Filozófia (egy ideig: Filo-
zófia és jogi etika), 2008-tól a Politikaelmélet főtárgy egyik előadója 
volt, és számos – főként az emberi jogok, a globalizációs folyamatok és a 
politikai eszmék témaköréhez kapcsolódó – választható tárgyat hirdetett. 
Korábban oktatott filozófiát és üzleti etikát egyetemünk Közgazdaságtu-
dományi Karán, illetve Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
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Karán, rövid ideig Szekszárdon, az Illyés Gyula Főiskolai Karon is taní-
tott. Emberi jogi és globalizációs kurzusokat vitt a PTE Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok (BA és MA) sza-
kán, magyar és angol nyelven. 2008 és 2011 között óraadó volt a buda-
pesti Zsigmond Király Főiskolán.  

Több külföldi egyetemen járt kutatóként és vendégoktatóként, például 
Dániában (Aalborg University), Hollandiában (Maastricht University), 
Belgiumban (University of Antwerp), Spanyolországban (University of 
Extremadura), Svédországban (Örebro University). 2006 tavaszán Hegyi 
Gyula, az Európai Parlament Környezetvédelemi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságának magyar tagja mellett emberi jogi 
szakértőként dolgozott.  

Talán nem tévedek, ha azt írom, hogy Gábor a filozófiához némileg 
ellentmondásos módon viszonyult. Ahogy már említettem, joghallgató-
ként felvett néhány tárgyat a filozófia szakon is, később örömmel tartott 
előadásokat bizonyos témákról a Filozófia kötelező tárgy keretében az 
ÁJK-n és fontosnak látta kutatásaiban az etikai, politikai filozófiai szem-
pontok figyelembevételét. Az ELTE filozófiai doktori képzését azonban 
fél év után abbahagyta és inkább politikatudományból szerzett fokozatot. 
Leginkább a politikaelméleti tudományos közegben mozgott otthonosan, 
publikációinak, konferenciaelőadásainak nagy többsége is ehhez a tudo-
mányterülethez kapcsolódott. Tanszékvezetőjének kérésére 2006-ban 
beiratkozott a filozófia alapképzésre, de a szakot csak később végezte el, 
kimagasló eredményű diplomáját 2020-ban vette át.  

Tudományos tevékenysége elsősorban az emberi jogok elméleti prob-
lémáira és a globalizáció kérdéseire terjedt ki, különösen nagy figyelmet 
fordított annak kutatására, hogy a globalizációs folyamatok miként hat-
nak az emberi jogok érvényesülésére. Foglalkozott a nemzetközi kapcso-
latok elméleteivel és szaketikai (többek között környezeti etikai) kérdé-
sekkel is. Csizmadia Sándor professzor – sajnos már ő sincs köztünk – 
témavezetésével dolgozott A globalizáció emberi jogi kockázatai című 
doktori disszertációján, amelyet 2008. június 30-án védett meg summa 
cum laude eredménnyel politikatudományból a PTE BTK Interdiszcipli-
náris Doktori Iskolájában. Opponensei Bayer József (professzor, az MTA 
rendes tagja) és Boda Zsolt (jelenleg az MTA ELKH Társadalomtudo-
mányi Intézetének főigazgatója, a Politikaitudományi Intézet kutatópro-
fesszora) voltak. Szakmai útjának következő jelentősebb állomásaként a 
PTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában habilitált 2015. 
november 9-én. Tantermi előadásában a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok érvényesülésének problémáiról beszélt (Multinacionális vállalatok 
és államok nemzetközi kötelezettségei a gazdasági, szociális és kulturális 
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jogok érvényesülésével kapcsolatban), de emberi jogi kérdéseket vizsgált 
magyar és angol nyelvű tudományos előadásaiban is (Fejlődés és fejlesz-
tés emberi jogi alapokon; Human Rights Based Development). A habili-
tációs bizottság tagjai, prof. Ádám Antal (PTE ÁJK), prof. Bozóki And-
rás (CEU) és prof. Kondorosi Ferenc (BGF) magas színvonalúnak ítélték 
Gábor oktatói-kutatói teljesítményét, aki így summa cum laude minősíté-
sű habilitációs oklevelet vehetett át 2016-ban a PTE rektorától. 2018-tól 
2022 márciusában bekövetkezett haláláig vezette a PTE ÁJK Jogbölcse-
leti és Társadalomelméleti Tanszéket. 
 
4. Szabó Gábor fontosabb írásai  
 
Gábor első olyan írása, amely mindenképpen figyelmet érdemel, egy 
igazságosság-elméletekkel foglalkozó kötetben jelent meg 1997-ben. 
Tanulmányában a Magyarországon akkor még kevéssé ismert szerző, 
Michael Walzer Spheres of Justice című könyvével foglalkozott (Szabó 
1997). 1999-ben üzleti, közéleti etikai kurzusok oktatását segítő szöveg-
gyűjteményt állítottak össze Andrássy Györggyel, Gábor több szemel-
vény fordítója is volt (Andrássy – Szabó 1999). A Fundamentum folyó-
irat 2001/4. számának Fórum rovatában – neves hazai gondolkodók mel-
lett – a szeptember 11-i terrortámadás lehetséges következményeiről kö-
zölt rövid írást. Ebben így fogalmaz: „A kultúrák közötti érdemi párbe-
széd és a gazdasági globalizáció kontrollálása az újraértelmezett emberi 
jogok érvényesíthetőségének záloga. A globalizáció nyomán újra kell 
gondolnunk a politikai közösség fogalmát, a szabályozás kereteit és az 
emberi jogok rendszerén belüli prioritásokat.” (Szabó 2001, 68) A 2000-
es évek első felében globalizációs és emberi jogi kérdésekkel foglalkozó 
tanulmányait olyan nívós hazai szaklapok közölték, mint az Acta Huma-
na, az Esély és a Politikatudományi Szemle (Szabó 2002, 2003, 2004). 
Együtt szerkesztettünk kötetet 2008-ban 1968 negyvenedik évfordulójára 
(Barcsi – Szabó 2008). Mindketten tanulmányt is írtunk az 1968-as ese-
mények kulturális és politikai jelentőségével, hatástörténetével foglalko-
zó könyvbe, szerzőtársaink Daniel Cohn-Bendit, Vajda Mihály, Balázs 
Gábor, Emődy Zsolt, Gelencsér Gábor, Hegyi Gyula, Kiss Viktor, Szká-
rosi Endre (a kiváló egyetemi tanár és költő 2022. március 22-én, két 
nappal Gábor után halt meg, szintén váratlanul), Tamás Gáspár Miklós 
(az emlékkötet munkálatai közben, 2023. január 15-én jött a szomorú hír, 
hogy ő is elment) és Weiss János voltak. 

Gábor talán legjelentősebb műve a doktori dolgozata alapján készült 
Szétszakadó világunk. A globalizáció emberi jogi kockázatai című mono-
gráfia, amelyet a pécsi Publikon Kiadó jelentetett meg 2010-ben. A 
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könyvben olvashatunk a nemzetközi kapcsolatok főbb elméleteiről: a 
realizmusról, a világrendszer-elméletről és a radikális irányzatokról, to-
vábbá a liberális megközelítés különféle változatairól. Gábor részletesen 
foglalkozik azzal, hogy a globalizációs folyamatok miként változtatják 
meg a hatalmi viszonyokat, és feltárja a globalizáció és a szabadság fon-
tosabb összefüggéseit. Szabadság alatt nem csupán a „negatív” szabadsá-
got, illetve a politikai részvétel szabadságát kell értenünk – mutat rá Gá-
bor –, hanem a „pozitív” szabadságot is (a valamire való képességeink 
megóvásának és kifejlesztésének szabadságát). Ez utóbbit kellene bizto-
sítaniuk a gazdasági, szociális és kulturális jogoknak, a globalizációs 
folyamatok azonban tömegek „pozitív” szabadságára hatnak hátrányosan, 
fokozzák az esélyek egyenlőtlenségét, különösen a szegény vagy szegé-
nyebb országokban. Könyvének utolsó nagyobb részében az emberi jo-
gok egyetemességének kérdéseiről esik szó. A záró fejezetben Gábor 
kifejti, hogy világunkban növekszik az abszolút szegénységben élők 
száma, márpedig az abszolút szegénység önmagában alapvető emberi 
jogoktól foszt meg, és az emberi jogok további sérelmét okozhatja. Az 
írás egyik konklúziója: „Az emberi jogok rendszerét az alapvető emberi 
szükségletekre koncentrálva újra kell gondolni.” (Szabó 2010, 219) 

Ugyancsak 2010-ben vált elérhetővé a PTE ÁJK-n egy politológia 
jegyzet Gábor társszerzőségével (Varga – Horváth – Szabó 2010). A Mo-
dern politikai eszmék, ideológiák című, a Publikon Kiadó által gondozott 
kis könyv a hasonló című választható tárgyhoz készült oktatási segéd-
anyag (Szabó 2011). A kötetben Gábor az érték fogalmából indul ki, az 
értékeket az előnyben részesítés általános szabályaiként, mércéiként de-
finiálja és rámutat, hogy az értékek a politika világában általános eszmék 
formájában jelennek meg. A politikai ideológiák pedig előnyben részesí-
tenek bizonyos eszméket és az alapjukat képező értékeket, másokat ke-
vésbé fontosnak ítélnek, vagy egyenesen elutasítanak. A politikában az 
eszméken alapuló értékválasztás elkerülhetetlen, ugyanakkor olyan poli-
tikai jelenségekről is olvashatunk a kötetben, mint a technokrácia és a 
populizmus, amelyekre éppen az jellemző, hogy elmarad valamely poli-
tikai eszme előnyben részesítése és a konkuráló értékek közötti egyértel-
mű választás. Gábor rámutat, hogy ezek nem értékmentesek, csak éppen 
olyan értékek által meghatározottak, mint a hatékonyság és a siker. A 
politikai ideológiák, eszmék különböző tudományterületi kapcsolódásai-
nak bemutatása után az ideológiák csoportosítása, majd a legfontosabbak 
részletes bemutatása következik. 

Gábor 2013-ban egy nagyobb tanulmányt szentelt a demokratikus le-
gitimáció etikai nézőpontú értelmezésének, írását a Politikatudományi 
Szemle közölte (Szabó 2013). A 2010-es években több cikket publikált 
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angolul nemzetközi szakfolyóiratokban, ezek közül mindenképpen emlí-
tendők a vesztegetés morális kérdéseiről és a globális kormányzás kihí-
vásairól szóló írásai (Szabó 2014, 2015). A magyarországi illiberális de-
mokrácia sajátosságait tárgyaló, Heino Nyyssönennel közösen jegyzett 
tanulmánya finn nyelven egy finn politikatudományi lapban jelent meg 
(Szabó – Nyyssönen 2015). A habilitációhoz összeállított A globális 
igazságosság perspektívái és határai című könyvében – amelyet a többi 
egyszerzős kötetéhez hasonlóan a Publikon Kiadó gondozott – a Szétsza-
kadó világunkban felvetett témák tárgyalását folytatja, de ezúttal nagyobb 
teret szentel a környezetetikai és a migrációs problémák körüljárásának. 
Gábor a migrációval, menekültpolitikával kapcsolatos fejezet végén 
megállapítja: „a migráció által kreált helyzetek számos esetében az igaz-
ságtalan és a kevésbé igazságtalan közötti választásra redukálódnak lehe-
tőségeink.” (Szabó 2016, 169) 

2020-ban Gábor két tudományos írást publikált: az Európai Jog ha-
sábjain a nemzetközi kapcsolatok és az igazságosság összefüggéseit tár-
gyalta (Szabó 2020a), a Pólusokban emberi jogi szempontból kritizálta a 
WTO alapelveit (Szabó 2020b). Utolsó tudományos publikációját, mely-
ben az éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos euró-
pai uniós szakpolitikai kérdéseket vizsgálta, Diósi Szabolccsal közösen 
írta. E tanulmányt másodközlésben jelen emlékkötet is tartalmazza. 

Gábor az utóbbi években is közreműködött szerzőként oktatási célú 
kiadványokban. A Horváth Csaba által szerkesztett Politikaelmélet, poli-
tológia jog- és közgazdászhallgatók számára című kötet egyik szerzője 
volt (Horváth 2017). Amikor dolgoztunk rajta, még nem sejtettem, hogy 
a joghallgatóknak tartott Filozófia tárgy oktatási segédanyagának elkészí-
tése az utolsó közös munkánk lesz. A politikai filozófiai fejezetet Gábor 
írta, de több részbe is bedolgozott kisebb-nagyobb mértékben (Barcsi – 
Szabó 2021).  
 
5. Befejezésként  
 
Gábor a Mediaiurisnak adott interjújában a pandémia okozta válság kap-
csán a bizalmatlanság fokozódásáról beszélt: „Bizalomhiány a világban, 
bizalmatlanság egymással szemben és egy ilyen epidemikus krízis, mint 
amit most élünk át, ezt a bizalomhiányt fogja a végletekig fokozni, tehát 
ebből a legrosszabb forgatókönyvek sülhetnek ki.” (Szabó 2020c) Ahogy 
látjuk, valóban egyik válság jön a másik után. Gábor utolsó közszereplé-
sén egy újabb válságot próbált értelmezni: tanszékünk online beszélgetést 
szervezett az orosz-ukrán háborúról, amely sok érdeklődőt vonzott. Saj-
nos többé nem hallhatunk tőle alapos és érdekes elemzéseket, írásai vi-
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szont itt maradnak velünk. Remélhetőleg a fenti rövid áttekintésből is 
kiderült, hogy érdemes olvasnunk ezeket, hiszen Gábor számos olyan 
összefüggést feltárt, amelyek útmutatásként szolgálhatnak a (vi-
lág)politikáról, az emberi jogokról, az igazságosságról, a fejlődésről gon-
dolkodók számára.  

A koronavírus-járvány okozta világválság többféleképpen okozhatott 
személyes válságot, vagy mélyíthette el az egyéni életben már eleve meg-
lévő problémákat. Millióknak kellett megküzdeniük a vírus okozta súlyos 
betegséggel, és sokan elvesztették a betegséggel szembeni harcot (Ma-
gyarországon különösen szomorúak az adatok, 2022 decemberéig közel 
ötvenezer honfitársunk vesztette életét a járványban). Nem keveseknek 
kellett szembenézniük anyagi problémákkal (az újabb válságok hatására 
még inkább jellemzővé válik ez). A lezárások, korlátozások miatt meg-
gyengültek a szociális kapcsolatok, írhatnám azt is, hogy átalakultak, 
mindenesetre a hiány, az elszakítottság, a megfosztottság érzése általános 
volt, különösen az egyedül élőket érintették súlyosan az intézkedések. 
Azoknak is okozhatott lelki terheket ez az időszak, akiknek az életében 
látszólag „semmi különös” nem történt, nem betegedtek meg komolyab-
ban, nem veszítettek el közeli hozzátartozót, nem mentek tönkre anyagi-
lag, csak éppen még kevésbé érezték otthonosan magukat a világban. 
Akiket valamilyen látványos baj ér, kapnak több-kevesebb együttérző 
gesztust, jobb esetben tényleges segítséget is. Teszünk-e azonban érdem-
ben valamit azokért a kollégáinkért, ismerőseinkért, akár közeli barátain-
kért, akik csendben szenvednek, akiket az összeadódó, kisebbnek tűnő 
életnehézségek morzsolnak fel lassan, vagy nem is olyan lassan. Gyakran 
csak későn eszmélünk. Amikor a baj már helyrehozhatatlan. Visszagon-
dolunk: igen, nyilvánvalóan utaltak arra jelek, hogy nincs minden rend-
ben. Láttuk ezt, de nem tettük meg mindazt, amit megtehettünk volna. 
Vannak persze indokaink, olykor nyomós indokaink, hogy miért csak 
ennyi tellett tőlünk. Megfogadjuk, ezentúl majd… Igen, bizonyára. 
 
Barátom, ezzel a kötettel tisztelgünk életműved előtt. Emlékedet meg-
őrizzük.   



15 

IRODALOM 
 

• Andrássy György – Szabó Gábor szerk. (1999): Üzleti etika és 
közéleti etika. Szöveggyűjtemény. Pécs, Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtudományi Kar. 

• Barcsi Tamás – Szabó Gábor szerk. (2008): 68 kísértése. Írások 
az ellenkultúráról és örökségéről. Budapest, Jószöveg Műhely 
Kiadó.  

• Barcsi Tamás – Szabó Gábor (2021): Fejezetek a filozófiai gon-
dolkodás történetéből. Budapest, Menedzser Praxis Kiadó. 

• Horváth Csaba szerk. (2017): Politikaelmélet, politológia jog- és 
közgazdászhallgatók számára. Pécs, Pécs-Baranyai Értelmiségi 
Egyesület.  

• Szabó Gábor (1997): Az igazságosság szférái (Michael Walzer: 
Spheres of Justice. London, Blackwell 1985). In. Weiss, János 
(szerk.): Tanulmányok az igazságosság elméletéről. Pécs, Janus 
Pannonius Egyetemi Kiadó, 115-132.  

• Szabó Gábor (2001): Terrorizmus és szabadság. Fundamentum 
5(4), 64-68.  

• Szabó, Gábor (2002): Globalizáció és az emberi jogok. Acta Hu-
mana 13. évf. 48. szám, 38-45.  

• Szabó, Gábor (2003): Emberi jogok a kulturális különbségek tük-
rében. Esély 2003/3., 93-100.  

• Szabó, Gábor (2004): A decentralizált világrend eszméje, és a 
globális irányítás realitásai. Politikatudományi Szemle 13(3), 41-
57.  

• Szabó Gábor (2010): Szétszakadó világunk. A globalizáció emberi 
jogi kockázatai. Pécs, Publikon Kiadó.  

• Szabó Gábor (2011): Modern politikai eszmék, ideológiák. Pécs, 
Publikon Kiadó.  

• Szabó Gábor (2013): Alattvaló, vagy polgár? A demokratikus le-
gitimációról etikai nézőpontból. Politikatudományi Szemle 22(3), 
29-47. 

• Szabó Gábor (2014): Moral Considerations on Bribery and 
Corruption. Journal of Eastern-European Criminal Law 1(2), 38-
42.  

• Szabó Gábor (2015): Reconsidering the Territoriality: Challenges 
of Global Governance. Pravni Vjesnik 31(1), 31-45. 



16 

• Szabó Gábor – Nyyssönen, Heino (2015): Unkarin "illiberaali 
demokratia" ja politiikan luottoluokittajat. Politiikka 57 (3), 178-
189.  

• Szabó Gábor (2016): A globális igazságosság perspektívái és ha-
tárai. Pécs, Publikon Kiadó.  

• Szabó Gábor (2020a): Az igazságosság néhány kérdése a nemzet-
közi kapcsolatok rendszerében. Európai Jog 20(2), 1-6.  

• Szabó Gábor (2020b): A globális piac szabályai és az emberi jogi 
normák. A WTO alapelveinek emberi jogi alapú kritikája. Pólu-
sok 1(2), 47-69.  

• Szabó Gábor (2020c): Scientificus 2. – A globális igazságosság 
perspektívái és határai – kivetítve a jelen helyzetre. Dotto Giulia 
interjúja Szabó Gáborral. https://mediaiuris.hu/a-
globalisigazsagossag/ (2022. 12. 10.) 

• Varga Tamás – Horváth Csaba – Szabó Gábor (2010): Politika-
elmélet joghallgatóknak. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar.  

 

 

 

  



17 

Gábor Szabó – Szabolcs Diósi∗∗∗∗ 
 

Ecological debt and sustainable development 
 

„nem mindig tudjuk azt, hogy mi volna igazságos,  
de azt tudjuk, hogy mi az, ami nyilvánvalóan igazságtalan”  

Amartya Sen  
 

Azt itt közölt tanulmány az utolsó írás, amin Gáborral közösen dolgoz-
tunk.1 A munkát – ahogy az lenni szokott – nem éreztük befejezettnek. 
Amellett, hogy terveztük annak angol kibővítését, 2023-ban magyar nyel-
ven is szerettük volna megjelentetni, többek között azért, hogy a Gábor 
által meghirdetett globalizációs, emberi jogi és nemzetközi kapcsolatok 
elméletei tantárgyak hallgatóinak hasznos irodalomként szolgálhasson 
egyetemi tanulmányaikhoz. Ez csak egyike volt azon közös jövőbeni ter-
veinknek, melyeket 2022. március 20-át követően már nem lesz alkal-
munk megvalósítani.  

2022. március 14-én – kevesebb mint egy héttel Gábor halála előtt – 
tanszékünk fórumbeszélgetést szervezett az eszkalálódó orosz-ukrán há-
ború kapcsán. A közel két és fél órás, több mint hatvan hallgató online 
részévétele mellett megtartott beszélgetés során, Gábor a rá jellemző 
éleslátással, harcias, egyszersmind végletekig humánus elhivatottsággal 
érvelt az orosz agresszió és az emberiesség elleni bűncselekmények bor-
zalmai ellen. Az azóta eltelt közel egy év alatt a minket körülvevő világ 
még inkább zártabb, kiszámíthatatlanabb és ellenségesebb hellyé vált. 
Azon globális problémák, fokozódó krízisek, melyek Gábor kutatási terü-
letének középpontjában álltak, talán soha nem fenyegettek olyan erővel, 
mint ezen emlékkötet megjelenésének évében. Pótolhatatlan veszteség, 
hogy a korunkra jellemző bizonytalanságban, az elkövetkező, viharokkal 
teli időkben e témák szakértője már nem lehet mellettünk. Konzulensem, 
tanszékvezetőm, kollegám és barátom hiánya soha nem volt fájdalma-
sabb… 
 

                                                 
∗ Tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és 
Társadalomelméleti Tanszék  
1 Simon Zoltán – Ziegler Dezső Tamás ed. (2022): European Politics – Crises, Fears, 
and Debates. Paris, L’Harmattan. A könyv 2022 nyarán jelent meg, annak tiszteletpél-
dányát Gábor már nem tarthatta a kezében. A nyomdába kerülést követően, Simon Zol-
tán javaslatára, a kötet első oldalát a következő szöveggel egészítették ki: In memory of 
Gábor Szabó, our colleague and friend. 
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Kedves Gábor! Jelen emlékkötettel tudományos pályafutásod előtt 
tisztelgünk. Utolsó közös tanulmányunk – melyben a globális klímaválság 
és a fenntartható fejlődés témakörét vizsgáljuk – egyúttal ösztönzőként is 
szolgál ahhoz, hogy a rád jellemző fáradhatatlan elhivatottsággal és el-
szántsággal küzdjünk egy igazságosabb és élhetőbb jövő eléréséért. 
 
1. Introduction 
 
The term sustainable development gained international recognition for 
the first time in 1987 when the World Commission on Environment and 
Development published its historical Brundtland Report Our Common 
Future. According to the classical definition given by this Commission, 
the notion refers to a “development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs” (United Nations 1987, 43). 

In a more general sense, sustainable development entails a social-
economic model that prioritises environmental protection and considers 
the long-term consequences of the planet’s economic activity. It stresses 
the importance of creating a better quality of life for everyone on earth, 
not just in the present days but also for future generations to come. It 
focuses on shaping the economy in a way that makes sure that people 
living on our planet “don’t consume more resources than the planet has 
to offer, and the benefits of economic growth are allocated fairly among 
all members of the world population” (European Commission 2019b, 3). 

Sustainable development actively promotes the dissemination of 
knowledge and information to give people real choices for a better life 
while aiming to improve their living standards across every continent. It 
also seeks to transform the economy into a green economy through the 
smarter use of resources, which eventually would serve the health and 
well-being of all. 

The sustainable development mindset still considers economic growth 
essential, but understands that progress towards a more developed future 
cannot be measured only in terms of GDP (European Commission 
2001b). In order to improve the quality of life for current and future 
generations, it is not enough to aim at the general increment of material 
wealth. The global economy, society, and environment are all parts of 
one comprehensive system, and to achieve progress, a broader 
perspective in policymaking is needed. 
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2. The state of our planet  
 
People living in the 21st century are facing many global threats 
simultaneously. One of the greatest challenges today is the growing 
ecological debt that humanity has developed – and is still developing – 
over the last century. The consumption needs of all people living on the 
planet today are roughly equivalent to 1.7 Earths.2 Due to the rapid 
growth of the world population (which is expected to reach 9.3 billion 
until the year 2050; see Roser 2019) and the recent economic growth of 
less developed countries, the pressure on the planet’s ecosystem has 
never been higher. The exhaustion and depletion of finite natural 
resources (e.g. freshwater, fertile lands, forests, fresh air) threaten the 
loss of the planet’s biodiversity, as well as endanger the life of the human 
species as a whole. 

The trends are still unfavourable today. The global consumption of 
material resources increased fourteen-fold between 1900 and 2015, and it 
is predicted to more than double between 2015 and 2050 (European 
Commission 2018, 12). The degradation of the natural environment and 
the reduction of energy reserves is complemented with a similarly 
significant threat: climate change. The decade between 2010 and 2019 
was the warmest in recorded history, and despite the COVID-19 
pandemic, which slowed down economic activity worldwide, the 
concentrations of greenhouse gases continued to increase in 2020, 
reaching new record highs. The year 2020 was one of the three warmest 
years on record, with the global average temperature about 1.2 °C above 
the 1850–1900 baseline (United Nations 2021, 52). Extreme weather 
conditions including massive wildfires, hurricanes, droughts, floods, 
reduced rainfall, and rising sea levels are threatening the life and living 
standards of people in most nations across the world. 

The environmental crisis experienced today has evolved gradually for 
many decades. Governments, public policymakers, and private sector 
actors – for short-term economic or political gains – have neglected it for 
far too long. Today, the lack of meaningful action threatens the planet – 
and all people living on it – with irreversible damage. Since the chain of 
effects would undoubtedly end up in significant financial burdens affecting 
all countries alike, governments around the world are finally determined to 
act. They understand that the prevailing mindset of profit and production 
maximisation cannot be maintained any more: an alternative new approach 

                                                 
2 Global Footprint Network, data available at: https://www.footprintnetwork.org/our-
work/ ecological-footprint 
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to growth must be developed. One that can transform economies and 
societies to be more reliant on sustainable resources. 

 
3. Growing awareness at an international level 
 
As the scope of this chapter does not allow us to elaborate on the 
progress of sustainable development policies in a more detailed manner, 
we only aim to explore the most significant steps on the way forward. 
The year 1972 marked the beginning of global environmental 
awareness. A total of 114 governments gathered in Stockholm to 
participate in the UN Conference on the Human Environment (also 
known as the Stockholm Conference). For the first time in history, the 
represented nations formally accepted responsibility for the 
environmental consequences of human activities, and signed the Stock-
holm Declaration (Declaration of the United Nations Conference on the 
Human Environment).3 

Even though the global community has failed to implement the 
majority of the goals listed in the Declaration, the Conference was 
essential in raising attention to troubling environmental conditions, as 
well as putting the environmental agenda on the map of international 
diplomacy. The succeeding UN summits (1992 Rio de Janeiro, 2002 Jo-
hannesburg, 2012 Rio de Janeiro) all built their policy strategies on the 
declarations made at the Stockholm Conference. 

In 1987, the United Nations published the above-mentioned 
Brundtland Report, which acknowledged the increasing danger the planet 
and humanity were facing, but also asserted that instead of feeling dread 
or fear, the global community should see an opportunity “for a new era of 
economic growth, one that must be based on policies that sustain and 
expand the environmental resource base”  (United Nations 1987, 16). 
With a new approach to the economy, the goal should not only be to 
restore environmental safety, but to relieve poverty, which is deepening 
in the developing world. 

In 1992, twenty years after the Stockholm Conference, members of 
the global community joined together for the second time at the United 
Nations Conference on Environment and Development (also referred to 

                                                 
3 Section 6 of the Stockholm Declaration asserts: “A point has been reached in history 
when we must shape our actions throughout the world with a more prudent care for their 
environmental consequences. Through ignorance or indifference we can do massive and 
irreversible harm to the earthly environment on which our life and well being depend” 
(United Nations 1972, 2). 
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as the Rio Conference) and agreed upon new strategies and measures that 
stop, decrease, or even reverse the unsustainable degradation of the 
environment, and on promoting environmentally and socially sustainable 
practices. 

A decade later, in 2002, participants from around the globe gathered 
again in Johannesburg at the World Summit on Sustainable 
Development. They proclaimed that the Rio Conference and its 
declaration had been a significant milestone, which had set a new agenda 
for sustainable development, and that meaningful progress had been ma-
de towards achieving the stated objectives. However, the threats facing 
the planet and humanity as a whole were far from disappearing. 

The global environment continues to suffer, the loss of biodiversity is 
ongoing, natural disasters are more frequent and more devastating, and 
developing countries remain vulnerable (United Nations 2002). 
Globalisation and the global economy have even added a new dimension 
to these challenges and the injustices. Against this backdrop, UN 
members in Johannesburg collectively committed themselves to building 
a humane, equitable, and caring global society, and assumed shared 
responsibility to advance and strengthen global policy efforts toward a 
sustainable future. 

Since the Johannesburg Conference, sustainable development has 
represented one of the most important policy goals at the global level. In 
many ways, the year 2015 proved to be a cornerstone in addressing 
global challenges. Under the leadership of the United Nations, three ma-
jor strategy plans were adopted in that year, notably the 2030 Agenda 
(which consists of the 17 Sustainable Development Goals, or SDGs), the 
Paris Agreement, and the Sendai Framework. 

The Sendai Framework constitutes an independent programme, which 
defines objectives and priorities for action to prevent and reduce hazard 
exposure and vulnerability to disasters.4 The 2030 Agenda and the Paris 
Climate Agreement, on the other hand, are closely intertwined and can be 
viewed as one extended initiative. The Paris Agreement – by committing 
countries to concrete measures for climate protection and neutrality5 – 

                                                 
4 The core goal of the Sendai Framework is to improve preparedness and national 
coordination for disaster response, rehabilitation, and reconstruction, and to use post-
disaster recovery and reconstruction to “Build Back Better”. 
5 The Paris Climate Treaty’s central aim is “holding the increase in the global average 
temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit 
the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this 
would significantly reduce the risks and impacts of climate change” (see Paris Climate 
Agreement, Article 2a). 
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puts its main focus on environmental challenges and aims towards the 
year 2050; while the 2030 Agenda and its 17 SDGs operate on a much 
wider perspective and in a fifteen-year time frame. 

Without a doubt, the adoption of the 2030 Agenda in September 2015 
gave a massive new rise to globally shared efforts for achieving 
sustainable development. “ Leave no one behind”  is the central message 
of the initiative, representing the firm commitment of all UN member 
states to move forward towards a sustainable, inclusive future, which 
considers the well-being of all members of the global community (United 
Nations 2015). The SDGs cover a wide range of different objectives from 
eradicating poverty and reducing inequalities to combating climate 
change and fighting for peace, justice, and strong institutions – a vision 
fully consistent with Europe’s future policy strategies. 

The European Union was instrumental in shaping this global agenda, 
and it fully committed itself to delivering on the plan and its 
implementation. Over this five-year period, the EU has made significant 
progress towards most of the Goals, although this progress has been 
unequal among the Member States (see also Eurostat 2021). We will 
return to the EU’s 2030 Agenda contribution later, but let us first take a 
wider look at the Union’s record in sustainable development policies. 

 
4. The EU’s path towards sustainable development  
 
For many years now, sustainable development has represented a great 
deal of the EU’s overall political vision. It brings various forms of 
economic, social, and environmental policies under one collective 
objective: to improve the quality of life and well-being of all people in 
the continent, and globally. The European Community had always been 
proud to promote peaceful societies, social inclusion, and economic 
prosperity, but in 1997, with the adoption of the Amsterdam Treaty, 
sustainable development was formally declared as one of its fundamental 
objectives.6 

                                                 
6 Although sustainable development did not gain full legal recognition until 1997, the 
notion itself had raised significant attention among EU institutions even before. In 1988, 
only a year after the Brundtland Report had been published, the term sustainable 
development was mentioned in European Council Conclusions for the first time. In 
1993, when the Community adopted its fifth Environment Action Programme, it named 
the action plan Towards Sustainability. The document defined sustainable policy goals 
as “a policy and strategy for continued economic and social development without 
detriment to the environment and the natural resources on the quality of which 
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Since that year, sustainable development has been a decisive factor in 
EU policymaking, shaping numerous sectoral policies, both at national 
and international levels, and the workings of many institutions and 
agencies, and steering projects, reports, and various strategic initiatives. 
Its leading role is also reflected in Article 3.3 of the Treaty on European 
Union, stating that the EU “shall work for the sustainable development of 
Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly 
competitive social market economy, aiming at full employment and 
social progress, and a high level of protection and improvement of the 
quality of the environment”. 

The first extended, long-term European action plan that involved 
important sustainable development elements was the Lisbon Strategy 
adopted in March 2000. In its ten – year – interval (2000-2010), it aimed 
to set the strategic goal to make Europe the most competitive and 
dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable 
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. 
In the end, the Strategy failed to deliver its central promise: during the 
ten-year period, the EU did not become a more competitive economy in 
the global market. However, it is important to note that sustainable 
development-related goals were seen as some of its genuine successes. 

One year later, in June 2001, at the Gothenburg European Council 
meeting, the Union adopted its first sustainable development strategy (A 
Sustainable Europe for a Better World) based on a Commission 
Communication. This was an ambitious long-term vision that had grown 
out of the broader global Rio process. The strategy dealt in an integrated 
way with economic, social, and environmental issues aiming to achieve 
economic growth, greater social cohesion, and a better environment. 

It was composed of two main parts. The first proposed objectives and 
policy measures7 to tackle a number of key unsustainable trends,8 while 

                                                                                                                        
continued human activity and further development depend” (European Community 
1993, 12). 
7 It listed the following seven key policy areas: climate change and clean energy; 
sustainable transport; sustainable consumption and production; conservation and mana-
gement of natural resources; public health; social inclusion, demography, and migration; 
and global poverty. 
8 The six key unsustainable trends it established were: growing emission of greenhouse 
gases and climate change that is likely to cause more extreme weather events (e.g. 
hurricanes, floods, wildfires); severe threats to public health that are posed by resistant 
strains of some diseases; poverty and social exclusion that have immense direct effects 
on individuals, such as ill health, suicide, and persistent unemployment; gradual ageing 
of the European population that threatens a slowdown in the rate of economic growth, 
as well as the quality and financial sustainability of pension schemes and public health 
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the second part called for a new approach to policymaking, which is able 
to secure the EU policies’ future success. It asserted that there was no 
time for further delay, urgent action was needed, and since the 
commitment towards sustainable development would provoke many 
conflicting interests, strong political leadership was essential. 

It also claimed that since too often in complicated EU policymaking 
processes actions made to achieve certain objectives in one policy area 
hindered progress in another, coordination between different sectoral 
policies must be improved. It noted that the Union must engage more 
actively with the global community because in order to adequately tackle 
the challenges ahead, global measures will be necessary (European 
Commission 2001a, 4–15). A few years later, in 2007, the European 
Commission asserted that while the Union should continue to focus on 
the challenges identified before, it must give particular attention to 
climate change-related problems (European Commission 2007, 14). 

In 2010, just two years after the emergence of the 2008 financial-
economic crisis, the Europe 2020 Strategy was adopted. Its objective was 
to move the continent’s economy out of the crisis and lay the foundations 
for a more sustainable future built on smart, sustainable, and inclusive 
growth. By smart, the Strategy referred to an economy based on 
knowledge and innovation. Sustainable meant the active promotion of a 
more resource-efficient, greener, and more competitive economy; and 
inclusive growth meant fostering a high-employment economy that 
delivers social and territorial cohesion (European Commission 2010). 

The Union has mixed experiences with the implementation of this 
Strategy, which ended up being a ‘revised Lisbon Strategy’ rather than a 
new, innovative long-term vision. It mainly focused on EU domestic 
policies, and both its general scope and efficiency remained limited. 
Since the Member States took little ownership of the reforms and did not 
prioritise relevant actions, the Strategy ended up lacking actual 
governance and engagement, and thus had little effect on actual EU 
policymaking. 

As mentioned before, the adoption of the 2030 Agenda, in 2015 has 
generated a new wave of globally shared efforts for achieving 
sustainability. The EU played a leading role in creating the plan, and 
since its adoption it has made substantial steps towards its 
implementation. The European Commission’s comprehensive “whole of 
government”  approach on implementing the SDGs comprises several key 

                                                                                                                        
care; the loss of bio-diversity in Europe that has accelerated dramatically in recent 
decades; persisting regional imbalances in the EU. 
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elements aiming to effectively design and apply sustainable development 
policies (e.g. further coordination of economic policies, promoting the 
engagement of both civil society and the private sector, continuous moni-
toring and reporting on results, strengthening the EU’s engagement in 
international relations; see European Commission 2020c, 2–15). 

As of today, the Union stands out in the global community with its 
impressive SDGs record. All the ten countries that are the closest to 
attaining the 17 Goals of the 2030 Agenda are Member States of the EU 
(and from the top 20 best-performing countries, 17 are EU Member 
States).9 EU countries usually obtain the best results on socio-economic 
development Goals – e.g. SDG 1 (No Poverty) or SDG 3 (Good Health 
and Well-Being) – which comes as no surprise since Europe is among the 
few regions around the world where poverty and inequalities are 
relatively low, and access to health care and treatment is almost 
universal. 

Over the past five years, most EU countries have been able to achieve 
further progress in areas where they were already in a leading position. 
For instance, the Union – being a global leader in education – still 
manages to improve its SDG4 results every year.10 Since Member States 
recognise that quality education is one of the key drivers for a prosperous 
and sustainable future, they effectively foster the critical areas of the 
education agenda (e.g. quality education in early childhood, promotion of 
work-based adult learning, lifelong learning programmes, or digital 
competences). 

The Member States are also more and more committed to advancing 
the education agenda in a more global sense. They promote equal access 
to learning opportunities for adolescents living in other countries.11 Fran-
ce, for instance, invested around 1.5 million euros over the 2016–2018 
period in different educational programmes in Cameroon, Senegal, and 
Togo. Or, in the context of EU’s Eastern Partnership initiative, Hungary 
is funding an extended scholarship programme called Stipendium Hunga-
ricum, which provides opportunity for thousands of students from 
developing countries to enrol in Hungarian universities. 

                                                 
9 The order being: 1. Denmark, 2. Sweden, 3. Finland, 4. Austria, 5. Germany, 6. Fran-
ce, 7. Netherlands, 8. Czech Republic 9. Slovenia, 10. Estonia. See Sachs et al. 2020, 
25–33. 
10 The 4th SDG is Quality Education, which aims to ensure access to equitable and 
quality education through all stages of life. 
11 It is crucial to launch similar education initiatives, as today around 58 per cent of 
children and adolescents worldwide (approximately 617 million people) are not achieving 
minimum proficiency in reading and mathematics (United Nations 2018, 6–7). 
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However, in terms of global leadership and active SDG diplomacy, 
the EU’s real dominant position can be found in connection to the 16th 
Sustainable Development Goal (Peace, Justice and Strong Institutions). 
Since the signing of the Paris Treaty in 1951, European integration has 
served as the most successful peace project in recorded history. Through 
close supranational cooperation, it has created unprecedented wealth, 
high social standards, and unparalleled opportunities for the people inside 
its borders. 

In contrast to this, many countries continue to face armed conflicts 
and violence across the world, and billions of people suffer from weak 
institutions, lack of access to justice, and breaches of fundamental 
freedoms. The principles of the EU’s SDG- related global policies are 
deeply rooted in the belief in universal human rights and the respect for 
the rule of law. The Union is directed by those values when attempting to 
help other countries achieve the 16th Sustainable Development Goal (e.g. 
to establish accountable and transparent institutions, including 
independent and impartial judicial systems; promote the rule of law; 
ensure free and fair elections, etc.). 

Despite the many successes, however, even EU Member States are 
facing great challenges in achieving all the established SDGs. As a 
matter of fact, all EU countries are still lagging behind in attaining all the 
17 Sustainable Development Goals by the year 2030. Additionally, the 
Union is also facing a specific challenge, notably that there are 
significant performance gaps among its Member States. Generally 
speaking, the countries in Southern and Eastern Europe underperform in 
most SDGs compared to their northern and western counterparts. 

In order to improve its overall performance, the EU has moved towards 
a comprehensive sustainable development strategy over the past five years, 
which aims to transform its economy into a green, digital and circular 
economy. For that vision to be realised, three ambitious initiatives were 
adopted between 2015 and 2020: the European Green Deal, the Circular 
Economy Action Plan, and a new European industrial and innovation 
strategy. We will take a closer look at all the three of them. 
 
4.1 The European Green Deal 
 

The European Green Deal constitutes the EU’s most significant response 
to climate and environmental-related challenges so far.12 The new green 

                                                 
12 In December 2019, the Commission presented a Communication on the European 
Green Deal, and a month later, in January 2020, the European Parliament voted in 



27 

growth strategy aims to transform the EU into a fair and prosperous 
society with a modern, resource-efficient, and competitive economy, 
where there are no net emissions of greenhouse gases by the year 2050, 
the environment and the health of citizens are protected, and economic 
growth is decoupled from resource use. 

The European Green Deal asserts that our current economic model 
must go through a transition to a climate-neutral, climate- resilient, and 
environmentally sustainable economy (European Commission 2019a, 6–
24). It looks at this transition not only as a challenge, but also as an 
opportunity to make the new economy model just and inclusive for all by 
creating new opportunities for innovation and investment, creating jobs, 
addressing energy poverty, reducing external energy dependency, and 
improving citizens’ health and well-being. 

It is worth noting that the EU had already started to modernise and 
transform its economy with the aim of reaching a greener economy. 
Between 1990 and 2018, it reduced its greenhouse gas emissions by 23 
per cent, while the economy grew by 61 per cent. However, current 
policies would only reduce greenhouse gas emissions by 60 per cent by 
2050 (European Commission 2019a, 4); thus, much remains to be done in 
the coming decades. 

In order to set out the conditions for an effective and fair transition, to 
provide predictability, and to ensure that this transition is irreversible, in 
2021 the EU reached an agreement on the first European climate law. 
This has entered into force and sets out the legal framework for a number 
of highly ambitious climate actions, such as a new target of reducing net 
greenhouse gas emissions by at least 55 per cent by 2030 compared to 
1990 levels, a legal objective for the Union to reach climate neutrality by 
2050, a commitment to negative emission after 2050, a requirement for 
stronger provisions on adaptation to climate change, and stronger 
coherence across Union policies with regard to the climate neutrality 
objective (European Union 2021). 

Reaching the 2030 climate targets13 and, in a more general sense, the 
fundamental structural shift towards a more sustainable and inclusive 
future in Europe, will entail massive financial burdens and require 
significant investments across all the sectors in economy. The 

                                                                                                                        
support of the initiative (with a large majority of 482 votes in favour, 136 against, and 
95 abstentions). 
13 The key targets for 2030 are: at least 55 per cent cuts compared to 1990 levels in 
greenhouse gas emissions, at least 32 per cent share for renewable energy, and at least 
32.5 per cent improvement in energy efficiency. 
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Sustainable Europe Investment Plan (the investment pillar of the Europe-
an Green Deal) intends to mobilise sustainable development-related 
investments worth at least 1 trillion euros over the next decade through 
the EU budget (European Commission 2020d, 2–24). 

 
4.2 Circular Economy Action Plan 
 

The need for a circular economy has emerged over the past decade 
due to today’s prevailing consumption culture leading to excessive 
resource extraction and growing pressures on natural capital and climate. 
In order to secure that the EU can continue to grow its economy in a 
sustainable way and improve the living standards of its citizens, a new 
approach towards materials and products is necessary: a mode of 
production that promotes the reuse, repair, and recycle of products. This 
will cut waste and reduce the need for new resources to be extracted at 
great financial and environmental costs. 

The adoption of the EU’s Circular Economy Action Plan in 2015 set 
the Union firmly on the path towards a circular economy, which ensures 
that most of its material values are preserved, so what was previously 
considered waste can be used again for making new products. As it 
reduces the EU’s dependency on primary raw materials, it can serve as a 
foundation for future sustainability by decreasing the negative impacts of 
consumption. 

In March 2020, a new Circular Economy Action Plan was adopted by 
the European Commission, introducing measures along the entire life 
cycle of products. The new Action Plan intends to regulate the 
production/ consumption of goods in many aspects, e.g. by introducing 
bans on the destruction of unsold durable goods, promoting 
remanufacturing processes, increasing recycled content in products, and 
rewarding various goods based on their sustainability performance (Eu-
ropean Commission 2020a). Its proposals are fully aligned with the 
underlying principle of Europe’s new growth strategy: give back more 
than extract. 

 
4.3 A new European industrial and innovation strategy 
 
The EU’s new industrial strategy was born from the realisation that the 
emerging digital revolution stands as a defining opportunity for securing 
Europe’s future prosperity in the coming decades. By creating new 
products, services, markets, and business models, as well as shaping new 
types of jobs and new set of skills, the emerging digital technologies are 
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changing the face of the entire industrial sector (European Commission 
2020b). 

To establish the continent’s leading position in the coming era, the 
New Industrial Strategy for Europe aims to create a world-leading digital 
industry. Due to the Union’s strong innovation capacity, the European 
industry already enjoys a global competitive advantage on high value-
added products and services. But to preserve that advantage, the EU 
intends to further increase its research- and innovation-related 
investments. 

The Union strives not only to successfully adapt to the modern digital 
challenges, but also to become the accelerator and enabler of change and 
innovation in this field. Wisely utilising the potential of digital 
transformation could also strengthen the EU’s geopolitical position and 
help reaffirm its voice, uphold its values, and fight for its long-lived 
achievements at an international level. As the new industrial strategy 
asserts: this is about Europe’s sovereignty (European Commission 2020b, 
1). 
 
5. Conclusions: looking towards the future 
 
More than two decades have passed since the Union officially declared 
sustainable development as one of its primary objectives. Even though 
the EU has succeeded in many aspects, there is no reason for celebration. 
Despite all the efforts made in the past period, humanity is still not on the 
right track to achieve its sustainable development-related objectives. 

Moreover, the past two years have been marked by the COVID-19 
pandemic, which has had a significant impact on every aspect of life 
from health care and environmental awareness to economic, social, and 
political stability. It has created an unprecedented global challenge 
which, in addition to its significant social consequences, has also resulted 
in a major economic shock for both the European and global economies. 
It threatens to affect decades of progress made on sustainable 
development. 

In order to alleviate the short-term damage in a way that supports and 
reinforces the already achieved results, in November 2020, the European 
Parliament and the Council reached an agreement on a historic recovery 
plan The financial package of 1.8 trillion euros constitutes the largest 
injection ever financed through the EU budget. It will help rebuild a post-
COVID-19 Europe in a greener, more digital, and more resilient fashion. 

However, in order to permanently change the course of negative 
trends regarding sustainable development, additional and more impactful 
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actions are needed at various levels. EU institutions, Member States, and 
regions will have to be involved together. All communities across Europe 
– from large cities to small towns, villages, and rural settlements – need 
to be part of this collective effort. Since isolated policy strategies have 
proven ineffective, more comprehensive and integrated approaches are 
necessary in the future (e.g. environmental-related threats cannot be 
solved with environmental policies alone if economic policies continue to 
promote fossil fuels or unsustainable production and consumption). 

Education and innovation capacities should also be strengthened in 
order to accelerate the often too slow convergence across EU Member 
States. Europe has the brains, the skills, and creativity. It is crucial to 
ensure top-quality education, including lifelong learning, in order to raise 
new generations equipped with the necessary skills. Heavy investments 
in research and innovation are also essential. The deployment of smart 
technology (e.g. artificial intelligence, big-data analytics) can serve as 
vital tools in meeting the challenges ahead. 

Last but not least, the EU and its Member States will have to work 
together with their international partners to achieve sustainability 
worldwide. Given the Union’s relative stability and prosperity, it must set 
an example to other countries by leading the urgently needed 
transformation. “ We must take action today in order to preserve for 
tomorrow the delicate economic, social and environmental balances 
governing the globe” (European Commission 2005, 38). 
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Molnár Dávid ∗∗∗∗ 

 

Határk ő* 
 
Andrea Alciati (1492–1550) nagy sikerű könyvének 157. (néha 158.) 
emblémájához készült illusztrációk1 a különböző kiadásokban egy határ-
követ ábrázolnak, amelynek tetején a kevésbé ismert római határisten, 
Terminus büsztje látható, aki a határt jelző köveket, vagyis magát a határt 
védelmezte (1. ábra). (A négyféle illusztráció: Alciati 1546, 33r; Alciati 
1550, 170; Alciati 1584, 217v; Alciati 1621, 667). 
 
 

 
1. ábra: Alciati 157. emblémája (Alciati 1584, 217v) 

 
Alciati epigrammája így hangzik: 
 
Quadratum infoditur firmissima tessera saxum, 
Stat cirrata super pectore imago tenus, 
Et sese nulli profitetur cedere, talis 
Terminus est, homines qui scopus unus agit. 
Est immota dies, praefixaque tempora fatis, 
Deque ferunt primis ultima iudicium. 
 

                                                 
∗ Tokaj-Hegyalja Egyetem, Speculum Kutatócsoport 
* Gábortól barátsággal búcsúzva, aki Terminalia ünnepe után, a római óévet lezárva épp 
az újév mint újjászületés első havában lépte át a terminusi idő határát.  
1 Az 1531-es augsburgi editio princepsben még nem szerepel a Terminus embléma. 
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(Négyzet alapú kő, földbe ásott szilárd kocka, amelyen egy göndör hajú 
mellszobor áll. Azt jelzi, hogy senkinek sem enged. Ez a határ [vagy: 
Terminus], az egyedüli cél, amely felé tartanak az emberek. A sorstól 
kitűzött időpont mozdulatlan napja; a legelsőkről [napokról] is az utol-
sók [napok] ítélkeznek.) 

 
Rejtélyes sorok, amelyek az élet és halál határát is kijelölik. Terminus-

ról és a hozzá kapcsolódó február 23-ai ünnepről, a Terminaliáról Ovidi-
us Fastijában (II.639–684) olvashatunk.2 Terminust úgy tisztelték, mint 
aki megingathatatlan és mozdíthatatlan, ahogy a földbe ásott határkő, 
aminek mozdíthatatlansága fölött törvényes hittel őrködött. Nincs benne 
semmiféle nagyravágyás és sem arannyal, sem semmiféle ajándékkal 
megingatni nem lehet, vagyis korrumpálhatatlan. Ovidius a 300 bajnok 
csatájára is utal, ami szerinte nem következett volna be, ha Terminus 
jelöli ki a határt Thüreában Spárta és Argolisz között.3 Mennyi véres há-
borút lehetett volna elkerülni! Ovidius felidézi azt a történetet is, amikor 
a Capitoliumon Jupiter Optimus Maximus templomának építésébe kezd-
tek, minden isten átengedte a szentélyét, kivéve a mozdíthatatlan Termi-
nust. Így végül aztán Jupiter megosztozott vele a templomon, amelyben 
Terminus fölött egy lyuk van a tetőn, hogy a mozdulatlan égbolton a 
bolygók és csillagképek mozgását – az égi törvényeket – figyelje. Ettől 
az időtől kezdve Terminus, még ha akarna, sem mozdulhatna már el. Ha 
maga a birtoktulajdonos kérné, akkor sem teheti, mert emberi akarat nem 
helyezhető a jupiteri törvény fölé. Sőt, ha ekevassal és kapával ütnék, 
vágnák, akkor sem moccanhatna, csak odakiálthat: tuus est hic ager, ille 
suus! (Ez a te földed, ez meg a tiéd!)4 

                                                 
2 Az ovidiusi szöveg részletes elemzését lásd: Robinson 2011, 411–433. Terminus is-
tenségről és az antik forrásokról lásd: Marbach 1934. Terminus további aspektusait és 
az istenség indoeurópai párhuzamait lásd: Woodard 2006, 59–95. 
3 A Hérodotosztól ismert történet szerint (Historiae I.82.) a termékenységéről nevezetes 
vidéket, Thüreát Kr. e. 546-ban elfoglalták a spártaiak. A megérkező argoszi sereggel 
megegyeztek, hogy a túl nagy vérfürdő elkerülése érdekében jelöljenek ki 300-300 
spártai és argoszi bajnokot, akik majd megküzdenek egymással. Aki a csatatéren állva 
marad, azé lesz a terület. Két argoszi, Alkénór és Khromiosz maradt életben, valamint 
egy sebesült spártai, Othrüadész. Mivel a két argoszi azt hitte, rajtuk kívül senki sem 
maradt életben, így elhagyták a csatateret. Ezek után Spárta magának követelte a földet.   
4 Gaál László fordításában: „Hogyha az éj tovaszállt, olyan istent ünnepel ősi / szertar-
tás, ki nekünk jelzi a földi határt. / Terminus, ott a mezőn te csak egy kő s tán facölöp 
vagy, / isteni lénynek tart mégis a szent hagyomány. [...] Egyszerű szomszédság gyűl 
össze a víg lakomához, / s zengi az éneke, szent Terminusunk, a neved: / »Népet, város-
okat, birodalmakat elkülönítesz; / földért szüntelenül folyna, ha nem vagy, a harc. / Nem 
hajszolsz te kegyet, nem hajlasz vesztegetésre: / mit tereád bíznak, véded az ősi jogon./ 
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A Terminalia ünnepe a mitikus király, Numa Pompilius uralkodásához 
(Kr. e. 715–672) köthető. Plutarkhosz szerint (Párhuzamos életrajzok: 
Numa XVI.1; Aetia Romana et Graeca 267 C 9–14) azzal, hogy Termi-
nus a határok őre, szükségszerűen a béke őre (εἰρήνης φύλαξ) és az igaz-
ság tanúja is (δικαιοσύνης µάρτυς). A ferrarai Giglio Gregorio Giraldi 
(1479–1552) – aki az Angelo Polizianótól (1454–1494) eredeztethető5 
humanista Terminus-recepció fontos figurája – ezt a plutarkhoszi megha-
tározást úgy adja vissza, hogy Terminus a barátság őre és felügyelője 
(ἐπίσκοπος et inspector amicitiae), valamint a béke őrzője (pacis custos) 
(Gyraldus 1548, 60). Aki barát, az tiszteletben tartja a másik határait, és 
ha a határok tiszteletben vannak tartva, akkor békétlenségek, konfliktu-
sok sem támadnak.6 Érdemes felhívni a figyelmet Terminus alakjában a 
jog (azon belül is a birtokjog) és törvény stabilitására, mozdíthatatlansá-
gára. Ez a szempont nem csak a legendás törvényhozó Numa Pompilius 
alakjában és Ovidius soraiban látszik a korrumpálhatatlan Terminusról, 
hanem az alkotmányozó Szolón alakjában is, akit később – mint a hét 
görög bölcs egyikét – szintén összekötöttek az istenséggel. Alciati egy 
másik emblémája (187.) a Dicta septem Sapientum (A hét bölcs mondá-
sa) címet viseli. Az epigramma 11–12. sora Szolónról ír: Respexisse 
Solon finem iubet: ultimus agris / Terminus haud magno cesserit ipse 
Iovi. (Szolón azt parancsolta, hogy a véget tartsuk szem előtt: a mező 
legszélén Terminus még magának nagy Jupiternek sem engedne.) A 187. 
emblémának az illusztrációi mind a lyoni, leideni és padovai kiadásokban 
magát Szolónt szimbolizálják mint Terminust a határkövön.7 

                                                                                                                        
Hogyha te megjelölöd Thyreának a földjét, / háromszáz hős nem hull el a harc mezején, 
/ s ellene fegyverein neve nem ragyog Othryadesnek... / Mennyi kiontott vér folyt el a 
drága honért! / Hát Capitoliumunk, mikor új lett? Iuppiterünknek / helyt ad minden más 
isten a bérci tetőn; / Terminus, úgy mondják az atyák, nem mozdul el onnan, / s temp-
loma megmarad ott Iuppiterével együtt / S hogy soha mást, csak a csillagokat láthassa 
az égen, / egy keskeny nyílást hagytak a ház tetején. / Terminus, ennekutána tilos moz-
dulni tenéked: / bárhova állítnak, légy te az őrhelyeden! / Nem szabad engedned, bár-
mennyire kérlel a szomszéd; / nem lehet emberi lényt tenned az isten elé. / És ha kapá-
val rád csapnak s lökdösnek ekével, szólj: Az a föld a tied! Másnak a birtoka ez!«” 
(Ovidius 1986, 40–41.) 
5 Miscellanea, Cap. 36: Liber solutum hic et enodatum, quod aenigma de Varronis libro 
citat Gellius.  
6 A Terminalia ünnepének forrásait és összefoglalását lásd: Robinson 2011, 409–411. 
7 Lásd: 
https://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/searchq.php?qsearch=dicta+septem+sapient
um (2022. 09. 27.) 



38 

Terminus térbeli aspektusán kívül már Ovidiusnál is található utalás 
Terminus időbeli aspektusára mint időbeli határra, időbeli végre (Fasti 
II.47–52):  
 
Hogy pedig el ne hibázzad a hónapok egykori rendjét:  
első volt január akkor is és ma is az.  
Egykor a Ianust kísérő hó volt az utolsó;  
záró napja pedig Terminus ünnepe volt.  
Házban a ianua van legelől, január meg az évben,  
s holtaknak hava mért egykor az évre halált.8  
 

Marcus Terentius Varro (De lingua latina VI.13.8–11) azt írja, hogy 
Terminus ünnepe, a Terminalia jelzi az év utolsó napját, vagyis az év 
elmúlását, végét (dies anni extremus constitutus).9 A Terminalia ünnepe 
mint határ viszont nem csak lezár, hanem az újév kapuja is. A határ szük-
ségszerűen valaminek egyszerre a vége és a kezdete. 

Alciati Terminusának közvetlen forrását nem az antik szerzőkben, ha-
nem Erasmusban találjuk meg, aki 1509-ben tanítványától, a floddeni 
csatában alig húszévesen elhunyt Alexander Stewarttól itáliai10 utazásuk 
során – kapcsolatuk emlékére (µνηµόσυνον) – egy antik pecsétgyűrűt 
kapott ajándékba, amelyen Terminus figurája látható (2. ábra).11 
 

 
2. ábra: Erasmus antik ajándékgyűrűje (Bázel, Historisches Museum, no. 5738) 
 

                                                 
8 Gaál László fordítása (Ovidius 1986, 25). 
9 Február 23-áról mint az év utolsó napjáról lásd: Robinson 2011, 89–90. 
10 Lásd: Erasmus 2019, 128–131. 
11 Lásd a The Morgan Library & Museum, New York oldalán: 
https://www.themorgan.org/exhibitions/online/holbein/signet-ring-erasmus (2022. 09. 
28.) 
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Erasmus ettől az évtől kezdve ezt saját szimbólumaként használta a 
nulli cedo (senkinek sem engedek) mottóval együtt. Sőt Stewart ajándéka 
alapján csináltatott magának egy pecsétgyűrűt is, amelyen Terminus lát-
ható hosszú hajú ifjú alakjában, körülötte a „NULLI CEDO” felirattal (3. 
ábra).12 
 

 
3. ábra: Erasmus pecsétgyűrűje és pecsétje  

(Bázel, Historisches Museum, no. 5737) 
 

Az erasmusi ikonográfiának ez aztán olyannyira részévé vált, hogy 
később rosszakarói Erasmus gőgjének és felfuvalkodottságának a bizo-
nyítékát látták ebben.13 Mire 1531-ben megjelent Alciati Emblematája, 
addigra a humanista tudós körökben Terminus istenség szinte összeforrt 
Erasmus személyével. Ennek legjobb példája barátjának, ifj. Hans Holbe-
innek (1497–1543) a festménye 1532-ből,14 amely Erasmust Terminus-
istenségként mint határkőként ábrázolja (4. ábra).15 Azt is tudjuk, hogy 
amikor könyveinek kiadását felügyelve Erasmus Bázelben vendégeske-
dett Johann Froben (~1460–1527) házában, akkor a nyomdász egy Ter-
minus-képet függesztett fel a kandallónál (Rowlands 1980, 54). 
 

                                                 
12 Lásd a The Morgan Library & Museum oldalán, New York: 
https://www.themorgan.org/exhibitions/online/holbein/seal-erasmus-rotterdam (2022. 
09. 28.) 
13 Úgy tűnik, valamennyire Edgard Wind (Wind 1937) is osztotta Erasmus kortársainak 
a véleményét. Tanulmányában legalábbis azt próbálja bizonyítani, hogy Erasmus Ter-
minus-énképét csak a támadások után kezdte a halállal azonosítani és az istenséget 
hagyományosan inkább a kimozdíthatatlanság, sőt makacsság tengelyen helyezték el. 
14 Lásd a The Cleveland Museum of Art oldalán: 
https://www.clevelandart.org/art/1971.166 (2022. 09. 28.) 
15 1525-ben Erasmus a bázeli egyetemnek ajándékba küldött egy szintén ifj. Hans Hol-
bein által tervezett Terminus-herma üvegfestményt, amely ikonográfiailag nagyon ha-
sonlít a portréhoz. Terminus alakja fölött egy üres tábla lóg, amelyen az 1519-es 
Massys-medál lentebb idézett görög és latin mondata állt (Rowlands 1980, 53).  
Lásd a Warburg Institute oldalán: https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc 
/VPC_search/record.php?record=69095 (2022. 09. 28.) 
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4. ábra: ifj. Hans Holbein Erasmus-Terminus portréja 

 
Alciati emblémájához tehát a humanista körökben jól ismert Erasmus-

képen keresztül érdemes közelíteni. A személyét ért támadások miatt16 
Erasmus 1528. augusztus 1-ei levelében Terminus-alteregója miatt ma-
gyarázkodott a későbbi V. Károly német-római császár titkárának, Alfon-
so de Valdés (~1490–1532) spanyol humanistának. Azt írja, hogy a 
concedo nulli kifejezést nem ő, vagyis Erasmus mondja – tehát nem ő az, 
aki megingathatatlanul és kimozdíthatatlanul magabiztos –, hanem a ha-
lál. A tér helyett ő is az időt hangsúlyozza. Védekezésül azt is megemlíti, 
hogy amikor megkapta az ajándékgyűrűt, akkor azt a közelgő halál – 
vagyis a biztosan múló idő – előjelének gondolta, mert már negyven kö-
rül volt (annum circiter quadragesimum). És mivel ez a gondolat nem 
hagyta nyugton, elkezdte pecsétként használni Terminus alakját, hogy – a 
profán istenség szimbólumát szem előtt tartva ugyan, de mégis igaz ke-
resztényként – állandóan életének megjavítására törekedjen (itaque ex 
profano Deo feci mihi symbolum, adhortans ad vitae correctionem): mert 
a halál tényleg olyan határ, amit senki sem tud elmozdítani (mors enim 
vere Terminus est, qui nulli cedere novit). (Erasmus nem tér ki rá, viszont 
maga a pecsét is határként funkcionál. Egy Terminus istenség képmásá-
val lepecsételt levél pedig büntetést vonna a határsértőre, aki jogtalanul 
felbontani merészeli a levelet – miként a határkő elmozdítójára.) Ezután 
említi meg a Quentin Massys (1466–1530) jól ismert 1519-es bronzme-
dálján olvasható két feliratot (5. ábra).17 A medál egyik oldalán látható 

                                                 
16 A levélben főként a spanyol ferences teológus, Luis de Carvajal (~1500–1550?) tá-
madásaira céloz. De például Paolo Giovio (1483–1552) is Erasmus gőgjének tudta be a 
mottót. Ezzel kapcsolatban lásd: Wesseling 2011, 225–227. 
17 The Fitzwilliam Museum, Cambridge: https://fitzmuseum.cam.ac.uk/objects-and-
artworks/highlights /CM28-1979 (2022. 09. 28.) 
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görög mondatot: ὅρα τέλος µακροῦ βίου (A hosszú élet végét nézd!);18 és 
a másik oldalán futó Horatius-idézetet (Epistulae I.16.79): Mors ultima 
linea rerum. (A halál a végső határa mindennek.) Mindkét mondat az 
éremnek azon az oldalán olvasható, amelyik Terminus lobogó hajú kép-
mását jeleníti meg földbe ásott talapzaton a szokásos concedo nulli fel-
irattal. Erasmus egész életét a halálhoz, a halál pillanatához szeretné 
mérni, és azon keresztül megmérni. 
 

 
5. ábra: Quentin Massys Erasmus-portréja  
(The British Museum, no. 1906-11-3-1529.) 

 
A Valdés-levél megírása után egy évvel, 1529-ben Willibald 

Pirckheimer (1470–1530) egy belül aranyozott ezüstkupát küldött Eras-
musnak ajándékba, amelyre Terminus képe volt gravírozva. Erasmus 
levélben köszönve meg az ajándékot – a fenti gondolathoz hasonlóan – 
azt írja Pirckheimernek, hogy ez mindig figyelmeztetni fogja a közelgő 
halál ítéletnapjára. 

Évtizedekkel Erasmus halála után Nicolaus Reusner (1545–1602) 
Iconesében Tobias Stimmer (1539–1584) metszete úgy ábrázolja a már 
öreg, távolba révedő Erasmust, hogy jobb kezében könyvet tart, míg bal 
kezét a talán leginkább Holbein ábrázolásaihoz hasonló kinézetű, de fé-
lelmetes arcú Terminus fején nyugtatja (Reusner 1587, D7r) (6. ábra).19 
 

                                                 
18 Amelynek latin fordítását is megadja: Specta finem longae vitae. 
19 Az ÖNB oldalán:  
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ156012009 (2022. 
09. 28.) 



42 

 

6. ábra: Tobias Stimmer Erasmus-metszete 
 

A Massys-féle Erasmus medállal kapcsolatban Wind hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy a halált nem szokták lobogó hajú ifjúként ábrázolni 
(Wind 1937, 68), vagyis – habár Erasmus a Valdés-levélben a halál szá-
jába adta a concedo nulli kifejezést – az ábrázolt figura nem lehet maga a 
halál. Erasmus Titus Liviusra (Ab urbe condita I.55, V.54) és Dionüszi-
osz Halikarnasszeuszra hivatkozva ezt a capitoliumi Jupiter templom 
történetének egy másik változatával magyarázza, amely szerint nem csak 
Terminus állt ellen, amikor a szentélyét át kellett volna engednie Jupiter-
nek, hanem Iuventas (vagy Iuventus, görögül Hébé), a fiatalság istennője 
is. Vagyis az Erasmus-szimbólum alsó, földbe ásott feliratos része jelen-
tené Terminust, míg a felső, lobogó hajú büszt Iuventast, az örök ifjúsá-
got (inferne saxum, superne iuvenem capillis volitantibus). A földbe ásott 
határkő az élet végét, míg a rajta lévő mellszobor az időnek, öregedés-
nek, végeredményben a halálnak nem engedő örök ifjúságot jelképezi. 
Erasmus számára a halál megújulás is, vagyis egy új élet kezdete. A 
Massys-medál azért jó szimbóluma ennek, mert az éremnek mindig csak 
az egyik oldala látható. Erasmus portréja az evilági életet szimbolizálja, 
míg ha megfordítjuk, akkor olyan határhoz érünk, túl a halálon, ahonnan 
a másik oldal már láthatatlan. Az érmet nem tudjuk úgy forgatni, hogy 
mindkét oldala egyszerre látsszon. Ha a forgást az idő múlásaként kép-
zeljük el, akkor az érem látható oldala egyre kisebb szögben látszik, el-
fogy, de a másik oldalból nem látunk semmit egészen addig, amíg az 
érem éle mint határ, horizont át nem fordul és fel nem tárja a másik ol-
dalt, amely aztán egyre többet kezd felfedni magából. 
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Ha most visszatérünk Alciati emblémájára, akkor – habár mindkettő 
memento moriként tekint az istenségre20 – fontos különbséget fedezhe-
tünk fel az Erasmus-féle Terminus ábrázolásokkal szemben. Alciati ver-
séből nem derül ki, hogy a göndör hajú mellszobor egy ifjú képmása. És 
az Alciati-kiadások illusztrációi is inkább öregemberként21 ábrázolják 
Terminust (7. ábra).  
 

 
7. ábra: Terminus az 1546-os velencei kiadásban (Alciati 1546, 33r) 

 
Alciati Terminusnak egy reménytelenebb verziójára mutat rá, ahol hi-

ányzik Iuventas, vagyis az új élet megnyugtató ígérete. Az öregséget áb-
rázoló illusztrációk sem a megújulást hangsúlyozzák, hanem a – legjobb 
esetben is majd csak az öregkorban – bekövetkező halál megváltoztatha-
tatlan pillanatának azt az enyészpontját mint határt, amelyet szem előtt 
kell tartanunk. Azért kell szem előtt tartani ezt a határpontot, mert csak 
ekkor és ebből a perspektívából lehet megítélni a leélt élet egészét, amely 
a születés legelső pillanatától tart a legutolsó lélegzet pillanatáig. A lét és 
nem-lét határán őrködő Terminust különleges ontológiai státusza teszi 
érdekessé, hiszen se az élethez, se a halálhoz nem tartozik, mintha egyik 
lábával az élet határán innen, míg a másik lábával a halál határán túl tá-
maszkodna. Innen nézve Erasmus Terminus-interpretációja szellemes 
kibúvónak tűnik, hiszen a szimbólumot ő is két részre osztja. Azonban 
                                                 
20 Az 1584-es párizsi kiadás pár soros latin és francia kommentárja is egyértelműen a 
halállal azonosítja Terminust (Alciati 1584, 217v–218r). 
21 Alciati 1546, 33r; Alciati 1550, 170; Alciati 1584, 217v. Egyetlen kivétel az 1621-es 
padovai kiadás, amelyikben egy kebleit feltáró fiatal nő büsztje látható (Alciati 1621, 
667). Az illusztrátor talán Iuventasra akart ezzel utalni és így visszacsempészte az eras-
musi megváltás olvasatát? Az illusztrációk verzióinak rövid összefoglalását lásd: Tung. 
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nem „horizontálisan”, hanem „vertikálisan” vágja ketté a figurát és az 
alsó, földbe ágyazott részt rendeli a halálhoz, míg a felső, égbe nyúló 
részt az élethez, vagyis fiatalsághoz. Terminus olyan istenség, aki felé 
észrevétlenül gravitál mindenki élete, de végül csak a legvégső pillanat-
ban manifesztálódik az utolsó kilégzés feszült, demarkációs csendjében, 
amit már nem követ belégzés. Azonban hiába volt mindig is láthatatlanul 
az utolsó lélegzetvétel és a semmi választóvonalán, végül csak ekkor 
tárja fel magát, e vékony ontológiai sáv elfolyó pillanatában. 

Ha ugyanerre más nézőpontból tekintünk, akkor Alciati emblémájának 
illusztrációiban az olvasó nem Erasmust, vagy Terminust, hanem saját 
magát láthatja öregemberként a halál határán, vagyis pillanatában. A ve-
lencei és lyoni kiadások illusztrációi sem hermára hasonlítanak, hanem 
sokkal inkább egy sírkövet – mint határjelzőt – juttatnak az eszünkbe. Az 
olvasó mintha a jövő tükrébe nézne, amely homályosan ugyan, de annál 
biztosabb mozdulatlanságban függ a távolban. Alciati gesztusa ugyanaz a 
mutatóujjal az ég felé mutató figyelmeztető gesztus, mint Erasmusé, csak 
semmit sem ígér a határponton, vagyis a halál pillanatán kívül. Se re-
ményt, se megnyugvást,22 csak szembenézést!  

                                                 
22 Hendrik Goltzius (1558–1617) Quies (Nyugalom) című metszetén egy fejét tenyerébe 
támasztó, meztelen nő látható, aki a göndör hajú, szakállas Terminus határkövének 
támaszkodik. A felirat szerint a földi gondoktól szenvedő elme csak az örökkévalóság-
ban találhat nyugalmat. Goltzius képén az evilági és túlvilági, nyugtalanság és nyuga-
lom közt húzódó határt jelzi Terminus.  
Elérhetőség: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-10.093 (2022. 09. 
27.) 
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Weiss János∗∗∗∗ 
 

A válság fogalma (Egy megközelítés)∗∗∗∗ 
 

Ahhoz az érzéshez, hogy foglyok vagyunk,  
és semmit sem tehetünk a saját sorsunk érdekében,  

még hozzájön, hogy a rendszer [maga] a pusztulás felé sodródik.  
Az I. világháború óta nem csökkent a permanens válság tudata.1 

 
A mottó 1958/59-ből származik, a szerzője egy frankfurti professzor, aki 
éppen tíz éve tért vissza az amerikai emigrációból. Ekkor a háború és a 
holokauszt után vagyunk; eltelt újabb hatvan év, új problémák jöttek, de 
a válság érzése és tudata továbbra is jelen van. Ezért érdemes nekiállnunk 
a válságfogalom elemzésének; és ezt (ahogy szintén Adornótól tanulhat-
tuk) nem helyettesítheti egyetlen definíció.  

A válság (krisis, crisis, Krise) szót csak a 18. század végén kezdik el 
használni; az ős- vagy alap-szó a „megrázkódtatás” (quassatio) volt, 
amely Lucretiusnál a természetre magára vonatkozott, és elsősorban a 
földrengésre utal. „Mert [a Föld] természete az, hogy minden része ha-
sonló. / Mindezeket föltételképpen előre bocsátva: / Fent is megrázkódik 
a Föld, ha nagy összedőlések / Esnek lent, s óriás vén barlangok besza-
kadnak.” (Lucretius 1957, 195) Hermann Diels 1924-ben megjelent né-
met fordításában ez a rész a „Földrengés” címet kapta. A romantikában 
aztán e szó jelentése szépen lassan áttevődött az emberi lélekre is: most 
már a lélek megindultságát jelenti, a szubjektum mély érzelmi involvált-
ságát. Ezt az átmenetet a természeti kozmoszról az egyes érző szubjek-
tumra jól mutatják Achim von Arnim következő sorai: „a földi elem 
minden erőszakossága és megrázkódtatása szükséges ahhoz, hogy a szel-
lem szabadságot kapjon. Belülről fogságban voltam, kívülről pedig ellen-
ségeim őriztek, a vihar lerázott minden láncot, és hálát adok az égnek, 
hogy a pusztulás, amelyben ez a ház is megingott, új bizalmat adott ne-
kem.” (Arnim 1962, 589) A válság jelentése így: egy hatalmas külső-
belső megingás vagy megrázkódtatás. Goethe a Wilhelm Meister tanuló-
éveiben így ír: „Minden átmenet: válság – és nem betegség-e a válság? 
Mily kelletlenül lép az ember betegség után a tükör elé! A javulást érzi, 

                                                 
∗ Egyetemi tanár, az MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kar, Filozófia Tanszék 
∗ Szabó Gábor emlékének ajánlom, az utolsó (elmaradt) telefonbeszélgetésünk helyett. 
1 Adorno 1972, 173. 
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de látni csak az elmúlt bajt látja.” (Goethe 1983, 570) Goethe a két vonu-
lat metszéspontját az egészségben pillantja meg: a válság olyan, mint egy 
betegség, amely nem csak az egészségünket rázkódtatja meg, hanem az 
életünket is kockára teszi: a válság lehet egy kontinuus folyamat egy tö-
réspontja, vagy megingási pontja: de az a lehetőség is benne van, hogy 
mindennek vége lesz. De utólag ezt a külvilág nem látja, a külvilág csak 
egy epizódot lát benne, az ember maga, aki végigcsinálta, tudja, hogy 
ebbe bele is halhatott volna. Egy kései levélben Goethe ugyanebben a 
szellemben ezt írta: „Ez a válság is olyan, mint minden testi válság, 
amely mindenféle titkos hiányosságokat cipel magával, amelyek talán ki 
is egyensúlyozzák egymást, és egyfajta beteges egészséget alkotnak; de 
ha véletlenül felborul ez az egyensúly, akkor minden elszabadul, és ne-
héz lesz megakadályozni a teljes bukást.” (Goethe 1999, 236-237) 

A válságfogalom egy új aspektusát fogalmazta meg Joseph von 
Eichendorff egy, a német irodalomról szóló értekezésében: „A válság 
[…] még nem maga a gyógyulás, csak a gyógyulás lehetősége, és inkább 
növeli egyelőre a rosszat […]; a kimenetel egyedül Isten kezében van.” 
(Eichendorff 1985, 608) Az új aspektus lényege, hogy a válság nem egy-
szerűen azonos a betegséggel, hanem a betegség lefolyásának egy szaka-
sza. A betegségben magában jön létre, egyfajta kiélezés eredményekép-
pen a mindent vagy semmit kérdése. Hozzá hasonlóan Wilhelm von 
Humboldt veszi észre, hogy ez a toposz jól használható a nagy alkotó-
művészek pályájának elemzésekor, egyfajta esztétikai perspektívaként. A 
nagy művek az élet-megrázkódtatások után születnek. Schiller kései, a 
Wallenstein befejezése (1799) utáni alkotói korszakáról írja: „Ez egy 
válság volt, egy fordulópont, de talán a legkülönösebb, amely egy ember-
rel a maga szellemi életében megtörtént.” (Humboldt 1999, 357-358) 
Próbáljuk meg kibontani a szöveg mögött meghúzódó látens elképzelé-
seket: válságok és fordulópontok minden ember életében lehetnek. A 
„nagy emberek” és a költők válságai azonban különlegesek: „[Schiller] 
veleszületett, teremtő-költői géniusza, mint egy régóta duzzadó patak, 
áttörte az akadályokat, amelyeket a túlságosan felfokozott és erőteljes 
eszmei elfoglaltság és a túlságosan kifejlett tudatosság gördített eléje, és 
ebből a harcból maga nyerte ki egyre tisztábban és tisztábban az eszmé-
nyi szükségszerűség formáját.” (Humboldt 1999, 358) Lássuk be, a mon-
dat többszörösen túlterhelt; ráadásul egy fontos előfutára a „kései mű-
vek” esztétikai koncepciójának, és a pontos értéséhez túl sokat is kellene 
tudnunk Schiller szellemi pályájáról. De számunkra most csak annyi a 
fontos, hogy az életválságokból adódhatnak a szellemi élet legnagyobb 
teljesítményei. Azt hihetnénk, hogy ez egy egyszerű romantikus toposz. 
De valóban el lehet így választani egymástól az életválságot és az alkotói 
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munka csúcspontjait? Humboldt az eddigi feltételezéseinkkel szemben 
azt mondja, hogy nem: a nagy művész válságai már maguk is alkotói 
válságok. „Schiller e válság szerencsés sikerét a természetében rejlő szi-
lárdságnak és annak a nyughatatlan munkának köszönhette, amellyel a 
legkülönbözőbb módokon törekedett arra a feladatra, hogy az anyag leg-
gazdagabb életerejét belefoglalja a művészet legtisztább szabályosságá-
ba. Ehhez szüksége volt mind alkotó, mind értékelő-formáló erőkre.” 
(Humboldt 1999, 358) Csakhogy így végülis valamit nem tudunk meg, 
mégpedig a legfontosabbat: hogyan viszonyulnak az egyéni élet válságai 
az életmű egyes darabjainak szellemi-művészeti színvonalához? Ha 
Humboldt tézisét nagyon szigorúan vesszük, akkor azt is mondja: hogy 
ezt a kérdést nem is lehet jól feltenni. A saját halál felé mutató létünkből, 
ennek mégoly fájdalmas tudatosításából semmi sem következik az „alko-
tó és az értékelő-formáló erők” meglétére vagy bevetésére. Nincs tehát 
olyan, hogy az életünk előrevetített megszakadása, az így értelmezett 
diszkontinuitás valamiféle produktív kapcsolatban lenne a kulturális élet 
kontinuitásával. Könnyű észrevenni, hogy a gondolatmenetünk máris 
zsákutcába került: a megrendülést a kozmoszra, az emberi lélekre, az 
emberi egészségre, majd a művészi alkotásra vonatkoztattuk. De ezzel 
nem kerültünk közelebb ahhoz a válságfogalomhoz, amely minket itt 
elsősorban érdekel: a társadalmi válsághoz. A társadalmi együttélés ön-
magában is lehet krízisek forrása; és talán ez a válságfogalom elsődleges 
értelme.  
 
1. 
 
A fentiekben elsősorban az „átmenet” válságáról beszéltünk, a „Krise des 
Übergangs”-ról – ahogy Friedrich Schlegel nevezte (ő A görög költészet 
tanulmányozásáról című dolgozatában négyszer is használta ezt a kifeje-
zést, Schlegel 1980, 121-189). A válságoknak egy ilyen értelmezése már 
a 19. és a 20. század fordulójának szociológiai irodalmában elkezdődött: 
a modernitás maga is egy válság. 

Vagy ha úgy tetszik, elementáris megrázkódtatás. A modernitás többé 
nem visszavonható, de megvannak a maga súlyos veszteségei. Egy kriti-
kai elemzés feladata e veszteségek számbavétele. (Ilyen veszteségek ke-
letkeznek, amikor a közösségek társadalommá alakulnak át, amikor össz-
társadalmi méretekben lejátszódik az intellektualizálódás, vagy a raciona-
lizálódás.) A modernitás így nem csak életre hív egy válságot, vagy talán 
sok válságot, és ezeket a válságokat nem is tudja megoldani, de van egy 
processzualizált válságkezelés. Ennek a válságfogalomnak a kései képvi-
selője Niklas Luhmann, akire most egy kicsit részletesebben is szeretnék 
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kitérni. A Die Gesellschaft der Gesellschaft című kései főművében írja: 
„A válságok átmeneti állapotok. Nem szabad föladnunk a reményt. A 
jelenkorunk válságszerű jelenségeit hibás fejlődésre, mindenekelőtt az 
ipari kapitalizmusra szokás visszavezetni, amelyet korrigálni lehet. A 
társadalom mögött lennie kell egy jó társadalomnak, amelyre a struktúrá-
kat és az effektusokat vissza lehet vonatkoztatni, hogy végül eljussunk 
egy jobb társadalomba.” (Luhmann 1997, 1116-1117) Az első két mon-
datban Luhmann csak leír, a saját elméletéről beszél, az utolsó két mon-
datban viszont vitázik, egy olyan koncepcióval, amelyet alapvető félreér-
tésnek tart. És azt állítja róla, hogy az nem érti a modern társadalmak 
legalapvetőbb lényegét. „Még a hetvenes években is azt lehetett olvasni, 
hogy a modern társadalom ökológiai problémái a kapitalista társadalmak 
jelenségei, és a szocialista feltételek közepette nem lépnének föl.” 
(Luhmann 1997, 1117) Eredjünk egy kicsit ennek a mondatnak a nyomá-
ba, mert nagyon árulkodó. Először is Luhmann szerint a bírált álláspont 
azért abszurd, mert fogalma sincs arról, hogy ez nem a társadalmi beren-
dezkedéstől függ, hanem magától a modernitástól, amely alapvetően 
technikai újításokra épül. Ha most a hidegháború legsötétebb éveit is 
tekintjük: Nyugaton ugyan nagyobb volt a károsanyag-kibocsátás a ma-
gasabb fogyasztási szint miatt, de Keleten a termelés szférájában semmi-
féle környezetvédelmi szempontot nem vettek figyelembe. A modernitás 
alapját Luhmann a technikában látja. „Ezért el lehet menni addig, hogy a 
technikát (a technologyt, a technicizálást stb.) az evolúciós vívmányok 
fokozási formájaként fogjuk fel, mint annak a kiformálását, amiről min-
denekelőtt szó van.” (Luhmann 1997, 517) Az „evolúciós vívmány” a 
modernségre utal, és eleve megakadályozza azt, hogy a Keletet ebben a 
tekintetben elválasszuk a Nyugattól. „De: mi a technika?” (Luhmann 
1997, 519) Emlékszünk: már Heidegger is ezt a címet adta egy 1950-es 
előadásának: „Die Frage nach der Technik”. „A technika nem ugyanaz, 
mint a technika lényege. Ha a fa lényegét keressük, akkor észre kell ven-
nünk, hogy minden, ami a fát mint fát áthatja, nem egy fa, amelyet az 
egyéb fák között meg lehet találni. – Így a technika lényege maga egyál-
talán nem technikai.” (Heidegger 1985, 5) Az idézetben nyitva marad, 
hogy ez minden dolog meghatározásakor így van-e, vagy elsősorban a 
technikára érvényes. Ha mindegyikre igaz, akkor arra a trivialitásra fut 
ki, hogy egyetlen dolgot sem lehet önmagából kiindulva meghatározni. 
Ha viszont csak a technikára igaz, akkor azt mondhatjuk, hogy a technika 
világa eltávolodott tőlünk, egy velünk szemben álló idegen világot képvi-
sel, ezért a saját emberi világunkból kiindulva kell megértenünk. Ebben 
az esetben azt mondhatjuk, hogy a technika kibontakozása a modernitás-
sal függ össze, és már eleve egy válsággal terhes. Luhmann ezt az utóbbit 
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meg sem hallja, de az első értelmezést megfogadja: a technikát nem ön-
maga által, hanem egy civilizációs vívmányon keresztül kell meghatá-
rozni. Megmarad tehát a kérdés: „Mi a technika?” „A fogalomtörténet 
áttekintéséből mindenekelőtt az adódik, hogy a technika problémáját (és 
vele együtt a fogalmát) mindig egy ellenfogalmon keresztül határozzák 
meg, amelynek az a szerep jut, hogy megragadja azt, amivel szemben a 
technikai folyamatok kidifferenciálódnak […].” (Luhmann 1997, 519) És 
még mély levegőt sem tudunk venni, hirtelen máris minden nagyon bo-
nyolult lesz; nem is vagyok biztos benne, hogy Luhmann uralni tudja ezt 
a bonyolultságot. Mindenesetre egy túlbonyolítottnak tűnő fölvezetés 
után Luhmann az általa bevezetett „laza” és a „szoros” kapcsolódások 
fogalmára visszautalva írja: „Ma azt látjuk […], hogy az organizmusok 
stabilitása éppúgy, mint az ökológiai »egyensúlyok«, a szigorú kapcsoló-
dások elkerülését feltételezi; vagy más szavakkal a robosztusságot a za-
varok abszorbeálásánál.” (Luhmann 1997, 525) A kapcsolódásoknál tehát 
vannak zavarok, amelyeket válságoknak is nevezhetünk, de ezek a válsá-
gok processzualizálva vannak, a megoldásuk nem abszolút, de hosszabb 
távon mégis e felé tartunk. Ezzel szemben a technikát így határozza meg: 
„A technika számára ezzel szemben a szigorú kapcsolódások a jellemző-
ek.” Úgy tűnik, hogy a technika működésének alapelve a válságok lehet-
séges kialakulása ellen hat. De biztos ez? Megint következik egy kifejtés, 
amelyet Luhmann így summáz: „Kiélezetten fogalmazva azt sejthetjük, 
hogy a természetre vonatkozó tudás növekedése csak a technikai inter-
venciók hatására vonatkozó nem-tudás növekedéséhez vezethet.” 
(Luhmann 1997, 526) Itt mintha eljutottunk volna egy olyan válsághoz, 
amely nem átmeneti, hanem inkább végzetesnek tűnik. 
 
2. 
 
Amikor Luhmann a hetvenes évek diskurzusára utal, és arra, hogy ott a 
kommunizmus perspektívája még megoldásként jelent meg, akkor a di-
ákmozgalmak ideológiájára, és ezen keresztül a marxi tradícióra utal. 
Marx leír bizonyos társadalmi ellentéteket, ezek az ellentétek szerinte 
kiéleződnek (méghozzá egyfajta tudatosításon keresztül), és ez vezet a 
válság létrejöttéhez. Az ellentétek a „magántulajdonból” jönnek, ezek 
feloldásából adódik Marxnál a kommunizmus perspektívája. „A tulajdon 
és a tulajdonnélküliség […] ellentétének feloldását tehát fel lehet fogni 
úgy, mint az egyik vagy a másik oldal feloldását, mint a tulajdon feloldá-
sát, aminek következtében általános tulajdonnélküliség vagy lumpenlét 
jön létre, vagy mint a tulajdonnélküliség feloldását, ami a valódi tulajdon 
létrehozásában áll.” (Marx – Engels 1978, 456-457) A gondolatmenetnek 
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három előfeltevése van: (a) az ellentétek a gazdasági életben jelennek 
meg (ennek az alapja a magántulajdon); (b) az ellentéteknek van egy bel-
ső dinamikájuk, ami a kiéleződés felé mutat, így jön létre a válság; (c) a 
válság a saját megoldása felé tendál, önmagától, mechanizmusszerűen. 
Régóta tudjuk: ezek az előfeltevések mind hamisak voltak, de ez még 
nem jelenti azt, hogy tanulság nélküliek.  

E háttér előtt szeretnék egy pillantást vetni Jürgen Habermas Drei 
normative Modelle der Demokratie című tanulmányára. Ennek kiinduló-
pontja az, hogy elhibázott volt az a marxi elképzelés, hogy a társadalom-
ban a legalapvetőbb szféra a gazdaság. Ezt Marx már A német ideológiá-
ban valamiféle közvetlen magától értetődőséggel próbálja felruházni. 
„Az előfeltevések, amelyekkel kezdjük, nem önkényesek, nem dogmák; 
ezek valódi előfeltevések, amelyekből csak képzeletben lehet elvonatkoz-
tatni. Ezek az előfeltevések a valódi individuumok […] és az anyagi élet-
körülményeik, mind a készen találtak, mind a saját cselekvésük által lét-
rehozottak. Ezek a feltételek tehát tisztán empirikus módon adottak.” 
(Marx – Engels 1978, 20) Habermas az életmű számos pontján érvel ez-
zel a gazdasági redukcionizmussal szemben;2

 a társadalom meghatározó 
szférája nála nem a gazdaság, hanem a kommunikatív érintkezések. Így 
kerül előtérbe a demokrácia kérdése; a demokrácia azonban nem egysze-
rűen a kommunikatív viszonyokról szól, hanem ezek állami szabályozá-
sáról. Ahogy Arisztotelész írja: „A demokrácia minden változat közül a 
legkevésbé kifogásolható; mert ez felel meg a legjobban a szabad állam 
formájának.” (Aristoteles 1909, 184) De ezen túlmenően Marx az elem-
zés normativitását is elrontja azzal, hogy a fent említett két második fel-
tételt érvényesíti: az ellentmondások kiéleződését és a válság kvázi oksá-
gi önmegszüntetését. Ehelyett valódi normatív modelleket kell kidolgoz-
ni – mást és többet a filozófia nem tehet. A demokráciának az adott kor-
ban (a kilencvenes évek közepe táján) két modellje volt forgalomban, a 
liberális és a republikánus. „A liberális felfogás szerint a politika lénye-
gében a pozíciókért vívott harc, amelyek lehetővé teszik az adminisztra-
tív hatalom birtoklását. A politikai vélemény- és akaratképzési folyama-
tok a nyilvánosságban és a parlamentben a stratégiailag cselekvő kollek-
tív aktorok konkurenciája […] által meghatározott.” (Habermas 1997, 
282) Másrészt: „A republikánus felfogás szerint a politikai vélemény- és 
akaratképzési folyamatok a nyilvánosságban nem követik a piaci folya-
matok struktúráit, hanem a megértés-orientált nyilvános kommunikáció 
öntörvényű struktúráiként jelennek meg. A politika mint az állampolgári 
önmeghatározás praxisának paradigmája nem a piac, hanem a beszélge-

                                                 
2 Lásd mindenekelőtt a Megismerés és érdek híres 70. lábjegyzetét. 
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tés.” (Habermas 1997, 282) Azt gondolhatnánk, hogy Habermas ezzel ért 
egyet; és most ne menjünk bele abba, hogy az életmű számos szakaszán 
valóban ezt választotta volna. Az ellenvetése most az, hogy egy ilyen 
megközelítés a politikai diskurzusoknak egy etikai leszűkítéséhez vezet 
(vagyis a „jó élet” kérdésének előtérbe tolásához).3 De most Habermas 
egy harmadik megközelítés mellett teszi le a voksát, amelyet ő 
„deliberatív politikának” nevez. „A diskurzuselmélet a kölcsönös megér-
tési folyamatok olyan magasabb szintű interszubjektivitását tartja szem 
előtt, amelyek egyrészt a tanácskozások intézményesített formáiban, a 
parlamentáris testületekben, másrészt pedig a politikai nyilvánosság 
kommunikációs hálózatában játszódnak le.” (Habermas 1997, 288) A 
normatív modellek elmélete azonban nem csak a „mit tegyünk?” kérdést 
teszi zárójelbe, hanem a válságelméletet magát is. Ugyanakkor az is vilá-
gos, hogy a normatív modelleknek már a léte arra utal, hogy az empiriku-
san megvalósult demokráciákkal baj van. De ezeknek az empirikus de-
mokrácia-deficiteknek a kimutatása nem egy filozófiai elemzés feladata. 
A tanulmány ezzel a mondattal zárul: „A deliberatív módon átitatott poli-
tikai kommunikációk rá vannak utalva az életvilág […] erőforrásaira, 
amelyek messzemenően spontán módon alakulnak ki és regenerálódnak 
[…].” (Habermas 1997, 292) De ha Habermas nem tartana attól, hogy a 
válság narratívája magában foglalja a válság önfelszámolásának dinami-
káját, akkor már a normatív elmélet szükségességeként szolgáló empiri-
kus állapot problematikusságát is válságnak nevezhette volna, a szó egy 
„gyenge” értelmében.  
 
3. 
 
A fenti áttekintésből azt láttuk, hogy a válságfogalom maga is válságban 
van. Adorno egy helyen a válság „olcsó fogalmáról” beszél, amely már 
régen nem képes arra, hogy a „kulturális nehézségeket” megragadja 
(Adorno 1972, 141). De ha a fogalmat gyenge értelemben tekintjük, ak-
kor azt láthatjuk, hogy Luhmann inkább egy olyan válságfogalomra haj-
lik, amely minden átmenet szükségszerű velejárója (ha most eltekintünk 
a „technikai intervenciók hatására vonatkozó nem-tudástól”), Habermas 
pedig egy olyan válságot feltételez, amelyet csak transzcendáló módon 
lehet meghaladni. Ezeket tekinthetnénk a válság kétféle formájának. És 
valószínűleg ez a kettősség lebegett már Marcuse szemei előtt is, amikor 
1964-ben ezt írta: „Az egydimenziós ember mindvégig két egymásnak 

                                                 
3 „Mert a politika nem csak és elsősorban nem is az etikai önmegértés kérdéseiből áll. A 
hiba a politikai diskurzusok etikai leszűkítésében áll.” (Habermas 1997, 283) 
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ellentmondó hipotézis között fog ingadozni: (1) a fejlett ipari társadalom 
a belátható jövőben képes arra, hogy féken tartsa a minőségi változást; 
(2) vannak olyan erők és tendenciák, amelyek elszakíthatják ezt a féket, 
és fölrobbanthatják a társadalmat.” (Marcuse 1990, 17) Az első esetben 
az átmenet válságairól van szó, az utóbbi esetben pedig transzcendálást 
megkövetelő válságokról van szó. A jelenlegi társadalmak önfenntartó 
ereje azon múlik, hogy a problémáikat milyen sikerrel tudják az átmeneti 
válságok szintjén tartani. Egy szélső pontig előrefutva még azt is mond-
hatjuk, hogy az átmeneti válságok napirenden tartása még alkalmas is 
lehet a transzcendálást megkövetelő válságok kiszorítására. Ezt számos 
esetben láthatjuk, mind Magyarországon, mind a nemzetközi porondon.  
 
4. 
 
„Látjátok feleim, az ember esendő és betegségre hajlamos. És ha nem 
kap tanácsot, egy keserű és csípős növény, ami a földből nő, vagy egy 
gonosz és halálos víz […] a halálát okozhatja.” (Böhme 2013, 324) E 
sorok szerzője Jakob Böhme, a görlitzi cipészmester, aki 1612-ben vetet-
te papírra ezeket a sorokat. Még a modernitás kora előtt vagy ennek a 
küszöbén. Abból indultunk ki, hogy a válság a természet megrázkódtatá-
sa. De nem csak a természetből és a természet megrázkódtatásából (föld-
rengés) indulhat ki a veszedelem. A társadalmi válságok (azok nyílt és 
látens formái) is bőven kínálnak „keserű és csípős növényeket” és „go-
nosz és halálos vizeket”.  
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Balogh László Levente∗∗∗∗ 

 

A politikai mítoszokról 
 
Kétségtelen, hogy manapság a politika és tudománya területén egyre in-
kább előtérbe kerülnek azok a kultúratudományok által inspirált megkö-
zelítési módok, amelyeket korábban figyelmen kívül hagytak, illetve ku-
tatási eredmények szempontjából megbízhatatlannak tekintettek. Számos 
olyan téma merül fel a politika kapcsán, amelyek értelmezéséhez a kvan-
titatív módszerek és a hagyományos szociológiai megközelítések semmi-
lyen tekintetben nem járulnak hozzá, ugyanakkor, ha a politikát a külön-
böző kulturális jelenségek összefüggésein belül vizsgáljuk, akkor számos 
jelenség válik érthetővé, vagy legalábbis értelmezhetővé, még ha ezek 
alapvető esetlegessége sohasem zárható ki teljes mértékben. Vannak 
olyan jellegzetes problémakörök, amelyek kapcsán a klasszikus elméle-
tek és hagyományos módszerek nem nyújtanak támpontot és értelmezési 
keretet a magyarázatokhoz, ezért ezeket olyan perspektívákkal kell ki-
egészíteni, amelyek érzékenyek a kulturális jelenségekkel kapcsolatban 
(Schwelling 2004, 11-14). Ez természetesen nem jelenti a régi elméleti 
keretek és módszertani fogások feladását, de fontos korrektív alapot 
nyújtanak a jelenség-együttesek komplexitásának felvázolásához. A poli-
tikát nem szemlélhetjük minden más szférától elkülönülő területként, 
mivel nem választható le a társadalom kulturális vonatkozásairól, ezért 
ezeket állandó kölcsönhatásaikban kell és érdemes vizsgálni. Kétségte-
len, hogy egy ilyen vizsgálat minden esetben diszciplináris határsértése-
ket von maga után, a tudományágat azonban alapvetően gazdagítja. Ez 
még akkor is így van, ha a kultúra fogalma meglehetősen bizonytalan és 
széttartó, és ennyiben bizonytalan a tudományos programja is 
(Schwelling 2004). Ha azonban eme körülményt nem gyengeségnek, 
hanem erénynek tekintjük, akkor a hibrid jelleg és az eklektikusság a 
szempontok sokszínűségét eredményezik. Nem hiszem, hogy ennek az 
összefüggésrendszernek és kölcsönhatási mechanizmusnak valamennyi 
elemét részleteiben fel lehetne tárni, annyi azonban bizonyosnak tűnik, 
hogy egyes cselekedetek vagy elbeszélések nem érthetőek azon kódok 
nélkül, amelyeket a politika a kultúrából szív fel, és amelyek alapján a 
polgárok tájékozódnak. 

                                                 
∗ Egyetemi docens, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi és 
Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék 
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Manapság számos olyan jelenséggel találkozunk a politika világában, 
amelyek serkentik a kulturális jelenségek politikai vonatkozásai iránti 
érdeklődést: a fel- és újjáéledő etnikai és vallási konfliktusok, a naciona-
lizmusok és vallási fundamentalizmusok újabb formái, illetve a 
posztkoloniális diskurzusok mind ezt erősítik (Schwelling 2004). Ezek a 
jelenségek azonban csak a leglátványosabb alkalmakat jelentik a politika 
kultúratudományi tanulmányozásához. Ehhez képest nyilvánvalóan sok-
kal hétköznapibb módon is szembesülhetünk a politika kulturális alapjai-
val. A politika intézményei és eseményei gyakran nem egyszerűen té-
nyek és racionális belátásokon alapuló jelenségek, hanem olyan elképze-
lések és értelmezések eredményei, amelyek más jelenségekkel összekap-
csolódva jönnek létre. Ezek aztán megint csak visszahatnak a kollektív 
tudatban megszülető elképzelésekre és értelmezésekre, miután megfelelő 
kulturális kifejezésmódot találnak számukra a kommunikatív és a kultu-
rális emlékezet, az irodalmi és képzőművészeti alkotások, a szimbólu-
mok és a rituálék révén. Mindezek az értelmezések és alkotások nem 
véglegesek, hanem állandó változásoknak vannak kitéve, mert ezek rep-
rezentálják, illetve tükrözik vissza a politikai közösségek önmagukról 
alkotott képét. Ennek egyik eminens területét jelentik a politikai míto-
szok, amelyek különösen jól jelzik azokat a folytonosságokat és változá-
sokat, amelyek a politikai közösség identitását meghatározzák, illetve 
befolyásolják. „A mítosz nem egyszerűen babona vagy költői képzelőerő 
ősi megnyilvánulása, ahogyan ezt századunkig gondolták, és a mai köz-
tudatban is többnyire él, hanem komplex világszemlélet és jellegzetes 
gondolkodásmód.” (Szabó 1989, 223) Ebből kiindulva a politikai míto-
szok egyáltalán nem tekinthetők rendkívülinek, minden politikai beren-
dezkedéshez hozzátartoznak, mert a legitimáció alapját alkotják. A mí-
toszképződés a politikai élet normális folyamata, és nem kizárólag a vál-
ságok kísérőjelensége, jóllehet maga a válság érzése minden esetben sti-
mulálja a mítoszképződést. A politikai mítoszok elsősorban azt fejezik ki, 
hogy milyen a társadalom, vagy legalábbis milyennek kell lennie. A poli-
tikai mítoszok megkerülhetetlenek, mert a múlthoz és jövőhöz való vi-
szonyunkat is alapvetően meghatározzák, a politikai értelmezéseinket 
színesítik és belőlük táplálkozunk. 
 
1. A politikai mítosz 
 
A politikai mítoszok általában értelemadó és értelmező elbeszélések, 
amelyek az ismeretlent és nehezen magyarázhatót az ismertre vezetik 
vissza (Hein-Kirchner 2007, 26-31). A mítoszok régi elbeszéléseket ak-
tualizálnak, ismert motívumokat helyeznek új kontextusokba, ezzel téve 
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azokat újra elmesélhetővé. „Ha napjaink politikai mítoszait elemeikre 
bontjuk, kiderül, hogy nem tartalmaznak semmi igazán újat. Az összes 
elem régóta jól ismert.” (Cassirer 1997, 37) A politikai mítoszok iránti 
igény általában akkor erősödik fel, ha valamilyen váratlan, nem minden-
napi esemény következik be, és azt valamilyen értelemmel kell felruház-
ni. Ha a problémák nem oldhatók meg normális, hétköznapi eszközökkel, 
akkor a politikai mítoszok ezen a talajon könnyen kifejlődhetnek, és bő-
séges tápanyagra találnak (Cassirer 1997, 37). Az értelemadás azonban 
mindig szelektív, amennyiben szétválasztja az eseményeket aszerint, 
hogy melyekre érdemes emlékezni, és melyeket kell elfelejteni. Az emlé-
kezésre érdemesnek tartott eseményeket valamilyen szélesebb összefüg-
gésrendszerbe helyezi, amely már önmagában is értelmet hordoz, és en-
nek révén az egyes eseménynek értelmet kölcsönöz. 

A politikai mítoszoknak mindig van egy historikus és egy ahistorikus 
vonatkozása, mert minden esetben történelmi hátteret teremtenek a jelen 
eseményeinek értelmezéséhez (Bizeul 2006, 3-14). A mítosz a történet 
azon része, amely az eredeti eseménytől már eltávolodott, értelemmel 
ruházódott fel, ezért jelentését önmagában hordozza (Hacke 2005, 55-
59). A folyamat során a múlt és a jelen leegyszerűsödik, ami lehetővé 
teszi összekapcsolásukat. A politikai mítosz célja, hogy a kontingens 
elemek hatását csökkentse, a komplexitást redukálja és a döntéseket adott 
esetben elősegítse az elbeszélések révén. A mítosz így válik a jelen ér-
telmezésének kulcsává, és teremt folytonosságot (Hein-Kirchner 2007, 
30). Mindez azonban nem egyetlen egységes ideológia, amely kényszerí-
tő erővel hat a valóságra, hanem sokkal inkább állandóan változó variá-
ciókban felbukkanó elbeszélések sora, amelyek egyrészt hordozzák és 
átörökítik a politikai közösség hagyományait, másrészt pedig megerősítik 
a társadalmi kötéseket. 

A politikai mítoszok általában sztereotip történelmi elbeszélések, ame-
lyek a kollektív emlékezetbe azt emelik be, amit a közösség eredete, léte 
és fennmaradása, egyszóval önértelmezése szempontjából fontosnak tar-
tanak. A politika mítoszok így végső soron olyan történelmi folyamatok 
elbeszélő magyarázatai, amelyek a politikai közösség értékeit, normáit és 
vágyait narratív módon meghatározzák. A politikai mítoszok általában 
meglehetősen egyszerű értelmezésmintákat követnek, és ezzel kijelölik a 
közösség számára az orientációs pontokat. Ez alkotja azt az önképet a 
közösség számára, amely képes annak tagjait integrálni. Ebből vezethető 
le az a szimbolikus politika, amely nem csak a hatalomgyakorlásnak, de a 
politika szervezésének és működésének is szerves része. A politikai mí-
toszok önmagukban nem jók, és nem rosszak (Voigt 1989); minőségük-
ről éppenséggel az dönt, hogy képesek-e integrálni, vagy adott esetben 
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mozgósítani a politikai közösség tagjait. A politikai mítoszok között nem 
az tesz különbséget, hogy demokráciában vagy diktatúrában használják 
fel, mert mindegyikben a hatalom megszerzése, megtartása, illetve legi-
timációja a cél. A modern tömegdemokráciákban különösen fontos a 
legitimáció kérdése, ezért a politikai mítoszokról mint az egyik leghaté-
konyabb integráló eszközről ezek sem mondhatnak le. A diktatúrával 
szembeni különbség abban nyilvánul meg, hogy amíg plurális társadal-
makban a politikai mítoszok egymással versengenek, addig ezekben 
egyetlen politikai mítosz uralkodik, amely nem tűr más mítoszokat, és 
így általában ideológiává merevedik (vö. Marquard 2001). Az ideológia 
és a mítosz ebben a tekintetben nem tűrik meg egymást. 

A politikai mítoszok képzeleten alapulnak, de nem fiktívek, az esemé-
nyeket nem kitalálják, hanem elképzelik. Éppen ezért a mítoszokkal kap-
csolatban az igazság és hazugság kérdése nem releváns. „A mítosz bizo-
nyos értelemben sebezhetetlen. Ellenáll a racionális érveknek; nem cá-
folható szillogizmusokkal.” (Cassirer 1997, 50) A politikai mítosznak 
nem az igazság a fokmérője, hanem az, hogy milyen hatást képes kivál-
tani. A politikai mítosz nem a történelmi igazságról vagy hazugságról 
szól, vele szemben ezek a kategóriák kevéssé, vagy egyáltalán nem ér-
telmezhetők. Vitatható ugyan, hogy egy esemény megtörtént-e egyálta-
lán, illetve, hogy úgy történt-e, ahogyan az az elbeszélésekben áthagyo-
mányozódik, de ez nem a mítoszra tartozik, hanem a tudományra. Éppen 
ezért, ha a tudomány egy történetet mítoszként leplez le, ezzel még nem 
szünteti meg alapját, a mítosz zavartalanul tovább élhet. Az igazán ko-
moly problémák akkor jelentkeznek, ha egy mítosz tudományos szintre 
akar emelkedni, és a politika autoritását felhasználva a tudományos té-
nyeket le akarja váltani és azok helyére akar lépni.  

A mítoszok hozzátartoznak politikai mindennapjainkhoz, és lehetővé 
teszik, hogy a mindenkori jelent valamilyen értelemmel rendelkező múlt-
hoz kapcsoljuk. Ennek a mechanizmusnak a révén a jelen is értelmet kap, 
és ezzel csökken az a bizonytalanság, amely a politikai cselekvés követ-
kezményeinek előre beláthatatlanságából adódik. A politikai mítosz 
múltja ugyanis mindig nagyszerű a jelenhez, és bizonyos a jövőhöz ké-
pest. A jelen és a jövő bizonytalansága mindig kiemeli a múlt különös 
jelentőségét. 
 
2. A politikai mítosz a modern korban 
 
Talán első hallásra meglepő, de ahhoz képest, hogy a mítosz egy ősi mű-
faj, maga a politikai mítosz egy viszonylag modern jelenség, mivel a 
nemzetek, mint politikai közösségek és államaik születésével áll össze-
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függésben. A korai modern korban a mítoszok még nem játszottak igazán 
fontos szerepet, sem a területen élő lakosság, sem az uralkodók szem-
pontjából. A politikai mítoszokat az antik mítoszok példaadásai és ábrá-
zolásai pótolták, de ezek is sokkal inkább a modern államiság kiépülésé-
nek díszítő elemei voltak, mintsem egzisztenciális megalapozásul szolgá-
ló elbeszélései.  

A változás a nemzetek megjelenésével függ össze, amikor is megjele-
nik az identitásteremtő elbeszélések iránti alapvető igény. Az állam elvi-
leg meglehet mítosz nélkül, a nemzet nem (vö. Münkler 2016). A nemzet 
ugyanis már nem egyszerűen alattvalók tömege, hanem önálló minőség-
gel és ennek megfelelő attribútumokkal rendelkező politikai közösség, 
amelynek az alapjait képező elbeszéléseket meg kell teremteni. Ebből a 
szempontból másodlagos az a kérdés, hogy a nemzet alapját képező elbe-
szélés etnikai vagy alkotmányos kiindulópontot választ, a lényeg az ere-
det kérdése, amely egyben az identitás problémáját is megoldja. A kettő 
közötti különbség elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az etnikai míto-
szok valamilyen elképzelt ősidőből indulnak ki, amely területi igényekkel 
kapcsolódik össze, így igazolva a nemzetállamra vonatkozó elképzelése-
ket. Ezzel születik meg a nép–terület–állam szentháromsága, amely nem 
csak az európai államfejlődést, hanem a nemzetek közötti történelmi 
konfliktusokat is előrevetítette. Az alkotmányos és jogi kiindulópontot 
választó nemzeti mítoszok szempontjából az etnikai hovatartozást felülír-
ja a politikai, amely egy elképzelt vagy valós szerződési aktus révén szü-
letik meg. Ezekben az esetekben gyakran találunk ószövetségi és római 
mítoszokra való hivatkozásokat, amelyek az eredeti esemény megismét-
lésére utalnak. Az Amerikai Egyesült Államok politikai mítoszai ebből 
indulnak ki, és ezt egészítik ki az alkotmánnyal és a benne foglalt jogok-
kal, amelyek maguk is politikai mitológiák részévé váltak. Azzal együtt, 
hogy a nemzet a politikai mítoszok címzettje, nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt a körülményt, hogy az állam jelentős szerepet vállal a politikai 
mítoszok ápolásában közvetítőként és hordozóként egyaránt. Ennek 
módszerei és eszközei rendkívül változatosak a politikai mítoszok motí-
vumainak állandóságához képest, és a közvetett emlékeztetéstől a direkt 
indoktrinációig tartanak. 

A mítoszokra gyakran úgy tekintenek, mint egy archaikus, a modern 
világban már meghaladott gondolkodás- és elbeszélésformára. Ennek 
hátterében az a feltételezés áll, hogy a történelem nem más, mint a mí-
tosztól a logosz irányába történő folyamatos és feltartóztathatatlan moz-
gás (Lichtblau 1999, 223). Ennek alapján a mítoszokat fantasztikus törté-
netekké redukálja, amelyek mindenféle istenekről és hősökről szólnak, és 
mai megnyilvánulásai legfeljebb az archaikus költészet korszerűtlen ma-
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radványának tekinthetők. A történelem ebben az értelemben a racionali-
zálódás története, és a mítosz bármilyen jelenléte egyfajta visszahanyat-
lással, a történelem visszafordulásával azonos. De vajon azonosítható-e a 
modern kor a mítosztalanítással? A modern nyugati tudomány a raciona-
litásnak elkötelezett, amelynek révén abból indul ki, hogy a valóság csak-
is értelem révén ismerhető meg. A mitikus gondolkodás ezzel szemben 
holisztikus, nem teszi lehetővé a jelenségek elkülönített vizsgálatát, ha-
nem fenntartja a határozott igényt a mindent átfogó értelmezésre, ami 
azonban valójában arra utal, hogy képes tárgyáról történetet mondani. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a fogalmi gondolkodás helyett a narratív meg-
fontolások kerülnek előtérbe. A politikai mítoszok lényegében megelég-
szenek azzal, hogy a megmagyarázhatatlan jelenségekhez elbeszéléseket 
társítanak, amelyek valamilyen elképzelt múlthoz kapcsolódnak, és erről 
a modern világban sem mondhatnak le a politikai közösségek. Az archai-
kus társadalmak mítoszai a modern korban egyáltalán nem tűntek el, ha-
nem mindenütt jelen vannak, még ha nem is minden esetben reflektálunk 
rájuk. Félreértenénk a politikai mítoszok jelenlétét a modern világban, ha 
kizárólag valamilyen manipulatív funkciót tulajdonítanánk nekik, ami 
persze nem zárható ki, de szerepét nem redukálhatjuk erre. A politikai 
mítoszok állandóan átalakulóban vannak. A modern kor nem vesztette el 
mitikus jellegét a politika területén, mivel a modern tömegdemokrácia és 
annak kommunikációs eszközei éppenséggel megsokszorozták a politikai 
mítoszok érvényesülésének lehetőségeit. 
 
3. A politikai mítoszok hordozói: szimbólumok és rituálék 
 
A politikai mítoszok benne vannak az emlékezetben, de jelenvalóvá csak 
akkor válnak, ha szimbólumok és rituálék révén megjelenítik azokat 
(Voigt 1989). A szimbólumok és rituálék elsősorban a tömegekre hatnak 
direkt és indirekt módon egyaránt, jelentőségük elsősorban abban áll, 
hogy nélkülük a politikai mítoszok hatástalanok. A szimbólumok képileg 
és tárgyilag jelenítik meg a mítoszokat, míg a rituálék az inszcenálás is-
métlésével teszik a mítoszt jelenvalóvá. A szimbólumok és rituálék ere-
dendően a politikai rend stabilizálásának irányába hatnak. Mivel ezekre a 
hatalom minden formája rá van utalva, ezért ezek önmagukban sem nem 
jók, sem nem rosszak, hanem szükségesek a hatalom gyakorlása és a pol-
gárok tájékozódása szempontjából egyaránt. A körülöttük zajló küzdel-
mek határozzák meg végső soron a politikai mítoszok megőrző vagy ép-
pen forradalmi funkcióit. A közvetlen hatást a mindenkori hatalom vagy 
elit igyekszik kiváltani, miközben a tömegek ismerősségre és biztonságra 
irányuló nem reflektált igényeinek felel meg. Ennek hatásmechanizmusa 
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arra irányul, hogy a társadalmon belüli különbségeket eltüntesse, vagy 
legalábbis láthatatlanná tegye; a megoldhatatlan nehézségek megoldását 
pedig látványosan inszcenálja. A polgárok számára ezzel azt sugallja, 
hogy nem kívülállók, és ebben a minőségükben gondoskodnak róla, hogy 
büszkék lehessenek hovatartozásukra. Kétségtelen, hogy ezzel a közvetí-
téssel a valóság végletesen leegyszerűsödik, de ezeknek a folyamatoknak 
és jelenségeknek éppen ez a célja, amit gyakran lélegzetelállító haté-
konysággal képesek elérni. 

A politikai szimbólumok sűrítve és általában vizualizált formában ad-
ják vissza a politikai mítoszok értelmét. A szimbólumok olyan kódolt 
jelek, amelyeknek jelentését csak az érti, érzi, aki azzal eleve tisztában 
van. „A szimbólumok alapvető emberi szükségletet fejeznek ki, azt a 
vágyunkat […], hogy […] elrendezzük magunk körül a tapasztalatok 
»csengő-bongó összevisszaságát«, és a rendet jelentéssel ruházzuk fel. A 
rend társadalmilag szabályozott emberi konstrukció. A szimbólumok 
ennek a jelentéskeresésnek az eszközei vagy termékei […]. Amikor a 
politikai szimbolizációt tanulmányozzuk, feltételezzük, hogy a politikai 
viszonyok és értelmezésük egyaránt magába foglal szimbolikus, instru-
mentális és racionális elemeket. Az ember beszélő lény, és természete 
szerint szimbólumteremtő és szimbólumhasználó lény is.” (Rothman 
2000, 133) 

A mítoszt valójában nem pótolják, hanem egyetlen képbe vagy tárgy-
ba foglalják össze, és ezzel emlékeztetnek rá anélkül, hogy annak minden 
részletét újra és újra fel kellene mondani. A szimbólumok ebben az érte-
lemben tulajdonképpen a mítosz építőkövei, amelyeket meglehetősen 
tartósan és tudatosan használnak fel a politikai közösség integrálására. A 
szimbólumok megkönnyítik az ismert értelmezésminták újrafelhasználá-
sát és adott esetben az új politikai körülményekhez való alkalmazkodást. 
A politikai szimbólumok tárháza meglehetősen gazdag, és általában meg-
felelő cselekvés is járul hozzá. (A forradalmak ikonográfiájához a nagy 
francia forradalom óta elválaszthatatlanul hozzátartozik az emlékművek 
és jelképek ledöntése, illetve a közterek újrafoglalása.) Éppen ezért a 
szimbolikus politikának szerves része a szimbólumokért folytatott harc, 
ami azonban nem csak tárgyi szimbólumokat jelent, hanem nyelvi ele-
meket is. 

A politikai mítoszok kollektív emlékezetbe való átemelésében a rituá-
lék játsszák a legfontosabb szerepet. Ezek elsődleges célja, hogy az 
inszcenálás révén a társadalmi és kulturális különbségeket eltüntessék, és 
az egységesség hitét, illetve látszatát megteremtsék, mindazonáltal soha-
sem vezetnek a közösség minden tagjának teljes integrálásához vagy uni-
formizálásához (Bizeul 2000). A sikeres ritualizálás révén lehetséges az 
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eredetileg erőszakos konfliktusok békés felidézése. A mimetikus rítusok 
egyszerre teszik lehetővé a feszültségek tompítását és a katarzist. A poli-
tikai rituálék gyakran a váltást vagy a változást inszcenálják, jóllehet pa-
radox módon állandóságot és folyamatosságot sugallnak. Azt az érzést 
akarják kiváltani, hogy a fennálló rend a létező legjobb világ garanciája, 
és nem várható ebben döntő változás, a dolgok normális menete az ismét-
lődés. A legtöbb rítus átmeneti rítus, amelyhez általában a beavatások, 
beiktatások tartoznak, amellyel a fenntartják folytonosság és változatlan-
ság érzését. A rítusok tulajdonképpen a „társadalmi mágia” (Bizeul 2000) 
aktusai, amelyek ezzel elválasztják a beavatottat a nem beavatottól. A 
politikai rituálék olyan gyakorlatok gyűjtőhelyei, amelyek a nyilvános 
teret, mint csoportkapcsolatok játékterét formálják. Ebben a tekintetben 
nem jelent igazán különbséget, hogy egy szigorúan hierarchikus rendről 
van szó, vagy egy egyenlőségen alapuló, republikánus politikai együtt-
élésről. 
 
4. Mítosz és ellenmítosz 
 
A politikai mítoszok funkciója és minősége, ahogyan említettük, a min-
denkori politikai kihívások jellegétől függ. Ha egy társadalom valamilyen 
határhelyzethez ér, döntésre van szükség, vagy a döntés megalapozására, 
ami mindenképpen mozgásba hozza a mitikus narratívákat, és fogékony-
nyá is tesz irántuk, különösen akkor, ha a fordulat megváltoztathatatlan-
nak tűnik, hatása pedig messzire nyúlik a jövőbe (Münkler 2016). Ezek 
következményeinek előreláthatatlanságát valamelyest képes ellensúlyoz-
ni a politikai mítoszok ismerős jellege, éppen ezért kiemelkedő hatása és 
jelentősége van a kollektív identitás-elbeszéléseknek, illetve rituáléknak 
és szimbólumoknak. A változások során gyakran az ezek feletti uralo-
mért, illetve ezek ellen vívják a politikai küzdelmeket. Éppen ezért, az 
olyan politikai csoportosulások, amelyek nem rendelkeznek mítoszokkal, 
nemcsak hátrányban vannak ezekben a politikai harcokban, hanem teljes-
séggel esélytelenek. A politikai mítoszok általában érzelmeket szólítanak 
meg, ezért általában a legracionálisabb és legészszerűbb érvek is hatásta-
lanok velük szemben. Politikai mítoszokkal szemben csakis politikai mí-
toszokkal lehet harcolni. Akinek a politikai mítoszokra fogékony korok-
ban nincs megfelelő mítosza, vagy a politikai gyökereiről és jövőjéről 
szóló mesterelbeszélése, az gyakran esélytelen a hatalomért folytatott 
harcokban is. 
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Bene Adrián∗∗∗∗ 

 

Az emberi méltóság Jean-Paul Sartre filozófiájában 
 
1. Bevezetés 
 
Jean-Paul Sartre filozófiája igen összetett, a különböző korszakai közötti 
kontinuitás pedig vitatott, sőt gondolkodása sokak szerint ellentmondá-
sos. Egyes kritikusai szerint szemléletmódja már saját korában is túlhala-
dott volt, hiszen foglya maradt a modernitásnak, az individualizmusnak, 
a tudat transzparenciája tételezésének, vagyis a karteziánus racionaliz-
musnak. Ha ezek az értékelések vitathatók is, az emberi méltóság vonat-
kozásában valóban kijelenthetjük, hogy Sartre a felvilágosodás filozófiai 
örökségét hordozza, hiszen a mai emberi jogi és bioetikai diskurzusokban 
is központi szerepet betöltő fogalom végigkíséri mind filozófiai, mind 
írói munkásságát. 

Emlékeztetőül, már Blaise Pascal is összekapcsolta gondolkodó nád-
szál metaforájában az emberi méltóságot a reflexió képességével. Kant az 
ítélőerővel és a fenségessel kapcsolatban fogalmazta meg, hogy öntuda-
tunk biztosít számunkra fölényt a természettel szemben, amelynek ki-
szolgáltatottak vagyunk ugyan, de magunkat mint attól függetlent ítéljük 
meg (Kant 2003, 174-175). Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében 
pedig Kant az emberi méltóság fogalmát a morális autonómiára alapozza. 
Itt a méltóság a tiszta gyakorlati észhez kapcsolódik, mely a hajlamok és 
ösztönök ellenében érvényre juttatja a kötelesség parancsát (Kant 1991, 
60-70). A felvilágosodás emberképének központi mozzanata tehát a raci-
onalitás és a méltóság összekapcsolása. Ahogyan Barcsi Tamás fogalmaz 
Az emberi méltóság filozófiája című könyvében a felvilágosodás jelentő-
ségéről, összefoglalva annak alapeszméit: „Az ember a legfejlettebb, 
gondolkodó lény, és a racionalitás minden ember sajátja, ezért minden 
ember tiszteletet érdemel, minden ember szabad és egyenlő; kialakul az 
emberi jogok eszméje.” (Barcsi 2013, 10) 

Sartre filozófiai munkásságának első évtizedében fenomenológiai 
módszerrel vizsgált tudatelméleti és esztétikai kérdéseket: Az Ego transz-
cendenciájában a reflexív és prereflexív tudat és az Ego viszonya, műkö-
désmódja foglalkoztatta, az Imaginaire-ben a képtudat és a képzelet, az 
Egy emócióelmélet vázlatában a fenomenológiai pszichológia és az af-
fektivitás, a Képzeletben a tudat intencionalitása. Fenomenológiai pszi-
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chológiáját és ontológiáját A lét és a semmiben (1943) fejti ki legtelje-
sebb formájában, középpontba helyezve az interszubjektivitás kérdéskö-
rét. Ez tekinthető a sartre-i egzisztencializmus főművének, bár valószínű-
leg kevesebben olvasták, mint Exisztencializmus (eredetileg: „Az egzisz-
tencializmus humanizmus”) címen kiadott 1946-os előadásszövegét. Ra-
jongói és bírálói egyaránt főként erre a populáris, életvezetési útmutató-
ként is felfogható kis írásra támaszkodtak évtizedeken keresztül. Napja-
inkra Sartre ismertsége erősen lecsökkent, régóta nem számít kultikus 
figurának, aminek részben oka lehet marxista ideológiai elkötelezettsége 
is (bár elméleti síkon az ortodox marxizmus kritikusa volt). A háború 
utáni második pályaszakaszban Sartre fokozatosan a társadalmi kérdések 
felé fordult, íróéletrajzaiban (legalaposabban a Flaubert-ről írt terjedel-
mes Idiot de la famille-ban) is hangsúlyozza a társadalmi környezet hatá-
sát a személyiség alakulására. Egzisztenciális pszichoanalízisnek neve-
zett módszere (amelyet A módszer kérdéseiben fejt ki) készíti elő nagy 
társadalomfilozófiai művét, A dialektikus ész kritikáját, amelyben a tár-
sadalmi folyamatok ontológiáját dolgozza ki (párhuzamosan a nagy el-
lenlábas Lukács György törekvéseivel, akinek hasonló nagy vállalkozása 
A társadalmi lét ontológiája volt). Sartre ezzel a nyugati marxizmus dis-
kurzusába illeszkedik, amelynek egyik fő témája évtizedekig az eltárgyi-
asulás és az elidegenedés kérdésköre volt – szervesen kapcsolódva az 
emberi méltóság problémájához. Az alábbiakban az emberi méltóság 
szerepét és értelmezési lehetőségeit tekintem át Sartre egzisztencializmu-
sában, majd ebből kifejl ődő sajátos marxizmusában. Érdemes kiinduló-
pontként részletesen is szemügyre vennünk a legnagyobb hatású, eleve a 
széles olvasóközönségnek szánt írását, az Exisztencializmust – amely 
egyben a Sartre-ral kapcsolatos félreértések vagy szándékos félreértelme-
zések fő hivatkozási alapja is, Lukács Györgytől Maurice Merleau-
Pontyig (lásd erről Bene 2009a és Bene 2009b, 103-109). 
 
2. Sartre és az emberi méltóság értelmezése 
 
Először is tisztáznunk kell, mit is ért Sartre az emberi méltóság kifejezés 
alatt. Talán meglepő, de esetében a méltóság tulajdonképpen ontológiai 
fogalom; elsősorban azt jelöli, ami a magáért-valót megkülönbözteti a 
magában-valótól. A lét és a semmi ontológiai megfogalmazásában az 
ember mint önmagáért-való nem az, ami (ellentétben a lét hézagmentes 
teljességével jellemezhető önmagában-valóval), és az, ami nem – létezé-
se a tagadás felbukkanása, alapja önmaga semmítésének képessége. „Úgy 
alapozza meg magát, hogy önmagáról tagad egy bizonyos létet vagy lét-
módot.” (Sartre 2006, 132) Az Exisztencializmusban ezt hivatott közért-
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hető formában megjeleníteni Sartre híres mondata, miszerint „az ember-
ben nagyobb méltóság van, mint a kőben vagy az asztalban.” (Sartre 
1991, 37) Ennek indoklása az ateista egzisztencializmus alapelve: az em-
ber először létezik, azután adja meg saját magának a lényegét, vagyis 
semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez a nietzschei gondolat Sartre-
nál egységbe fűzi a képzelet erejét, a választási szabadságot és a reflexió-
ra való képességet, a tudatosságot. Az ember Sartre szerint „az a valami, 
ami a jövő felé veti magát és ami tudatában van az önmaga jövőbe vetíté-
sének.” (Sartre 1991, 37) Ezzel cseng össze a Materializmus és forrada-
lom megfogalmazása: „a lehetőséget, hogy egy helyzettől elszakadunk 
azért, hogy álláspontra tegyünk szert vele kapcsolatban (mely álláspont 
nem puszta megismerés, hanem megértés és cselekvés szétválaszthatatlan 
összefonódása), nos, pontosan ezt hívjuk szabadságnak.” (Sartre 1992, 
99) Ebből következik, hogy az ember felelős önmagáért, saját választása-
iért, azért, amivé önmagát teszi. Ezzel a felelősséggel pedig a többi em-
bernek tartozik (Sartre 1991, 38), ami jelzi azt is, hogy a szolipszizmus 
vádja Sartre filozófiájával szemben félreértésen alapszik, pontosabban a 
fenomenológiai ontológia meg nem értésén. Szorosan kapcsolódik ehhez 
egy normatív-etikai szempont: az általunk megvalósítandó ember kialakí-
tásán munkálkodva egyúttal egy olyan emberképhez járulunk hozzá, ami-
lyennek szerintünk lennie kell az embernek, vagyis önmagamra irányuló 
választásom „az egész emberiséget elkötelezi” (Sartre 1991, 39). A mél-
tósághoz hozzátartozik a választási szabadság mellett a felelősség válla-
lása mindazon választásomért és tettemért, amelyek meghatározzák sze-
mélyemet és egész életemet. Az ember Sartre számára „semmi más, mint 
cselekvéseinek együttese, semmi más, mint az élete.” (Sartre 1991, 58) 
Sartre felfogásában a méltóság egyszerre fakad önmagunk megalkotásá-
nak az emberi léthelyzetből fakadó kényszeréből, a választásainkban in-
herensen feltételezett szabadságból (Sartre 1991, 46) és az ezért viselt 
felelősségből. Emellett hangsúlyozza a reflexivitás, a tudatosság szerepét 
is: mindennek tudatában vagyunk, a személyiségünk alapjait adó tudatta-
lan „eredeti választás” kivételével minden választásunk tudatos; tudatá-
ban vagyunk szabadságunknak és felelősségünknek is (kivéve, ha igyek-
szünk nyomasztó súlya miatt önmagunk előtt is elfedni, ezt nevezi Sartre 
rosszhiszeműségnek). Ennek hátterében a husserli fenomenológia Des-
cartes-ra visszavezethető alapállása húzódik meg, vagyis a saját szubjek-
tivitás megragadása mint egyedüli biztos kiindulópont. Ez egyben a ga-
ranciája az embert eltárgyiasító szemlélet kizárásának, így „egyedül ez az 
elmélet ad méltóságot az embernek, egyedül ez az, amely nem tárgyként 
kezeli” (Sartre 1991, 63-64). Sartre itt az egoista individualizmus erkölcsi 
és a szolipszizmus ismeretelméleti vádjaival szemben leszögezi, hogy ez 
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a szubjektivitás nem szigorúan individuális: „az ember, aki közvetlenül a 
COGITO-ban éri el önmagát, felfedezi embertársait is, mégpedig mint 
létezésének a feltételeit.” (Sartre 1991, 64) 

A fentiek értelmében az emberi méltóságtól (ahogyan Sartre értelme-
zi), nagyon nehéz megfosztani az embert,1 ezt leginkább saját maga ké-
pes elérni, ha lemond a fenti tervező-cselekvő emberképben foglalt sza-
badságról, felelősségről és elkötelezettségről azáltal, hogy rosszhiszemű-
en elfogadja a világ és saját maga determináltságát, az értékek a priori 
jellegét, lemondva az adott megváltoztatásának reményéről is. (Lásd er-
ről bővebben A lét és a semmi rosszhiszeműség-fejezetét, az ebben meg-
jelenő  eldologiasító  szemlélet  kibúvó  jellegéről2:  Sartre 2006, 105). 
Sartre filozófiai antropológiájában az embert szabadsága definiálja, 
amely értékalkotó voltából ered (Sartre 1991, 75). Axiológiailag ez min-
den érték alapzata („léte értéklét, vagyis a nem lenni léte” – írja A lét és a 
semmiben, lásd Sartre 2006, 136), ami egyben morális kiindulópontként 
is szolgál: az így felfogott szabadság, a sartre-i emberkép tagadása gyá-
vaságnak vagy gazemberségnek minősül (Sartre 1991, 76-77). Az elvont 
erkölcsi elveket viszont elégtelennek tartja, az egyedi szituációk egyéni 
invenciókként követeleik meg a helyes erkölcsi döntést. Ezt jelenti a 
gyakran erkölcsi nihilizmusként vagy az abszolút szabadság koncepció-
jaként értelmezett kijelentés: „A szabad elkötelezés keretein belül bármit 
választhatunk.” (Sartre 1991, 79) Nem véletlen, hogy marxizálódása első 
éveiben, amikor közel állt a kommunista párthoz is, Sartre az osztályharc 
szükségességének erkölcsi indoklásaként a kizsákmányolás eldologiasító 
hatását emelte ki. Az interiorizált tárgylét az emberi méltóság tagadása, 
ezért ennek megszüntetése forradalmi erőszak útján is igazságos, fogal-
mazza meg A kommunisták és a béke című cikksorozat első esszéjében, 
1952-ben (Sartre 1964, 148-149). Ugyanezen logika alapján ítéli el a 
kolonializmust, az ezt szolgáló rasszista előítéletekkel és diszkrimináció-
val együtt. Les Temps Modernes című folyóirata az indokínai háborút 
elítélő 1946. decemberi vezércikkel kezdődően konzekvensen – és Fran-
ciaországban tabusértő módon3 – állást foglalt a gyarmatosítás ellen, be-

                                                 
1 Frantz Fanon A föld rabjai című könyvéhez írt előszavában Sartre így fogalmaz (1961-
ben), kritikusan utalva a gyarmati bennszülötteknek emberségüktől való megfosztására, 
állati sorba kényszerítésére: „Nem állítom, hogy lehetetlen az embert állattá tenni, de ez 
csak akkor érhető el, ha nagyon legyengítik; a verés sohasem elegendő, kiéheztetéssel 
kell kényszeríteni őket” (Sartre 1985, 14). 
2 „A rosszhiszeműségnek […] az a célja, hogy elérhetetlenné tegyen minket, vagyis a 
rosszhiszeműség egyfajta kibúvó.” 
3 Az algériai háború ellen tiltakozó, 1960. szeptember 6-án a Vérité-Liberté lapban meg-
jelent 121-ek kiáltványának („Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre 
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leértve Algéria ügyét (amely nem gyarmat, hanem három francia „tenge-
rentúli megye” volt).4 Sartre számos közéleti-politikai megnyilvánulása 
mellett ennek az antikolonialista elkötelezettségnek a dokumentuma a 
Frantz Fanon A föld rabjai című könyvéhez írott előszava 1961-ben. En-
nek kulcsszavai a kizsákmányolás és elnyomás (Sartre 1985, 22) mellett 
az elembertelenedés és az elidegenedés (Sartre 1967, 16-17). Az emberi 
méltóságtól való megfosztás gyarmati rendszerét így foglalja össze a 
„bennszülöttek”5 kapcsán: „Rosszul tápláltak, betegek, s ha mégis ellen-
állnak, a félelem befejezi a munkát: puskát szegeznek a parasztra, civilek 
jönnek, akik elfoglalják a földjét, és korbáccsal kényszerítik, hogy nekik 
művelje. Ha ellenáll, a katonák lőnek, és ő halál fia: ha enged, lealacso-
nyítja magát, és többé már nem ember; a szégyen és a félelem megpuhítja 
a jellemét, felbomlasztja személyiségét.” (Sartre 1985, 14) 

Ezen a ponton érdemes tisztázni, hogy Sartre gondolkodásában az 
eltárgyisasítás és az elidegenedés különböző elméleti síkokon jelenik 
meg, és ezek közül nem mindegyik hozható kapcsolatba közvetlenül az 
emberi méltóság kérdésével. A lét és a semmi fenomenológiai ontológiá-
jában az önmagárt-való testi valójában, másikért-létként létezik a mások-
kal közös világban, akikkel elsőként a tekintet kapcsolja össze. Ebben az 
interszubjektivitást hangsúlyozó egzisztencializmusban a másik nézése és 
a más által nézettség a tekintet külsődleges, eltárgyiasító (a másikat egy 
pillanatnyi rögzített létnek, önmagában-valóként látó) jellege folytán 
egyfajta konfliktusként jelenik meg. „A konfliktus az eredendő értelme a 
másikért-létnek. […] A másik birtokol engem; a másik tekintete testemet 
annak mezítelenségében formálja meg, szüli meg, faragja ki, hozza létre, 
úgy, ahogy az van, úgy látja, ahogy én soha nem fogom látni.” (Sartre 
2006, 435) Ez a konfliktus, ez az eltárgyiasítás, önmagamtól való elide-
genítés azonban nem hordoz sem etikai, sem társadalomfilozófiai kon-
zekvenciákat – egyszerűen leírja az önmagáért-való mint másikért-való 
fakticitásának szerkezetét. Eltér ettől az, amikor egy társadalmilag és 
történelmileg konkrét szituációban történik a másik ember eszköznek 
tekintése, kizsákmányolása, diszkriminációja – ez morálisan egyértelmű-
en elítélendő, mégpedig azért, mert éppen legsajátabb tulajdonságától, a 

                                                                                                                        
d’Algérie”) aláíróit sokan hazaárulással vádolták, többük ellen hivatalos vádemelés is 
történt. 
4 A Temps modernes-ben jelent meg 1967-ben Claude Lanzmann nagy figyelmet keltő 
írása is, amelyben Izrael államot gyarmatosítással vádolja. 
5 Maga a „bennszülött” fogalom is a gyarmatosítók ideológiai konstrukciója, uralmi 
eszköze. Sartre ennek az elnyomottak általi interiorizációját így mutatja be: „Bennszü-
löttnek lenni neurózis, amelyet a gyarmatos honosít meg és tart fenn a gyarmatosítottak 
földjén, az ő beleegyezésükkel” (Sartre 1985, 17). 
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szabadságtól (ez esetben: önmaga szabad választásának lehetőségétől) 
fosztja meg az egyént. Ez magyarázza Sartre közeledését a marxizmus-
hoz, a forradalmi politikához, a dekolonialista törekvésekhez: lényegében 
az emancipatorikus-utópikus gondolat ideologikus beemeléséhez a filo-
zófiai praxisba. Ennek a felvilágosodás eszmeiségében és a marxi utópi-
ában gyökerező programnak középponti eleme az eltárgyiasítás és az 
ezáltal kiváltott elidegenedés felszámolása, amit tekinthetünk az emberi 
méltóság védelmének. 
 
3. Ideológia és méltóság 
 
A szabad választásokban magát elkötelező, a jövő elképzelésével az éle-
tének értelmet adó egyén felszámolásának egyik tipikus módja az ideoló-
giai manipuláció, a másik pedig (az előbbivel gyakran összefüggésben) a 
sorozati lét. Az állami, osztály- vagy családi ideológia, ahogyan a vallási 
és tudományos, egyaránt születésünktől kezdve hatnak, meghatározzák 
hogyan interiorizáljuk a szituációnkat, és hogyan reagálunk erre tettek-
kel, sőt tudattalan személyiségjegyekkel. Sartre filozófiai íróéletrajzok-
ban kísérelte meg felderíteni az összefüggést az ideológiai tényezők és az 
alkotó személyisége között, fő közvetítőnek a családi körülményeket 
tekintve, szemben a marxizmusban hagyományos uralkodó módszerrel, 
az osztálymeghatározottság vizsgálatával. Ennek az egzisztenciális pszi-
choanalízisnek vetette alá Sartre előbb Baudelaire-t, majd Genet-t és 
Flaubert-t. 1952-ben jelent meg kötet terjedelmű bevezető esszéje Genet 
összegyűjtött műveinek kiadásához. A lét és a semmi koncepciójában 
középponti szerepet betöltő fogalmak itt már a társadalmi rend kontextu-
sában jelennek meg, a másik eltárgyiasító tekintete kapcsán hangsúlyo-
sabb annak átvitt értelme: a „mások szemében lenni valaki” tartalmú 
használat. Az értékek és az elismerés kérdései elválaszthatatlanok a tár-
sadalmi rendet szolgáló olyan ideologémáktól, mint a magántulajdon 
szentsége, a birtoklás és a fogyasztás mint érték, a család és a házasság 
legitimizációs szerepe (lásd a „törvénytelen gyerek” megítélését). Jean 
Genet, a bűnözői életmódot folytató tehetséges művész, gyermekkorában 
falusi nevelőszülőkhöz került mint apátlan-anyátlan elhagyott gyerek. Itt 
kellett megtapasztalnia, hogy minden megfelelni vágyása és igyekezete 
ellenére a paraszti társadalom szemében ő híján van mindannak, ami 
számít és ami elfogadottá tesz egy embert – tehát ő valójában semmi, 
hiány. „Senkinek sem a fia, tehát semmi; saját hibája, hogy zavart okoz a 
világ ideális rendjében, hasadást a lét teljességében.” (Sartre 1952, 17) A 
kis Genet ezt a megvetést interiorizálja, ez lesz énképének alapja, megha-
tározva későbbi sorsát: hogy legyen valami ő is, tolvaj lesz. Az egzisz-
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tenciális pszichoanalízis módszerének jó példája, ahogyan Sartre felvá-
zolja a kapcsolatot a birtoklás ideológiáján alapuló társadalmi rend és a 
gyermek Genet személyiségfejlődése között. „Hajótöröttjeként egy olyan 
társadalomnak, amely a létet a birtoklásból vezeti le, a gyermek Genet is 
birtokolni szeretne, hogy valaki legyen. Csakhogy a szerzés bevett mód-
jai el vannak zárva előle: sem vásárolni, sem örökölni nem fog.” (Sartre 
1952, 18) Nincstelen, megvetett kamaszként Genet egyetlen lehetősége, 
hogy úgy érezhesse, neki is van emberi méltósága, a fennálló rend taga-
dása – ha mindez nem is tudatos. A magántulajdonnal a lopást állítja 
szembe, a családdal a homoszexuális promiszkuitást, így paradoxális 
módon a megvetettségből meríti a saját sors választásának képességét, 
vagyis az emberi méltóság minimális feltételét, Sartre egzisztencializmu-
sa értelmében. 

A Flaubert-ről írt gigantikus monográfia hősének sorsát ugyanez a tö-
rekvés határozza meg. A kis Gustave megoldása ugyancsak rendhagyó: ő 
a szülői szeretet és elismerés érdekében hasonlóvá válhatna apjához és 
bátyjához, de inkább megtagadja ezt, öntudatlanul hangsúlyozva az 
egyéniség, az önmagát választó személyiség, a szabadság igényét – a 
család hülyéjének szerepében. Az Idiot de la famille gondolatmenetének 
kiindulópontja, hogy Flaubert kisgyermekként nem találta a helyét a csa-
ládjában, ennek következményeként a nyelv, a beszéd, a világról rögzített 
jelentések készlete is sokáig idegen volt számára (Sartre 1971, 21-26). A 
teljhatalmú vidéki pater familias mentalitása és a lánygyermekben re-
ménykedő, csalódott anya közömbössége együttesen kérdőjelezte meg a 
kis Flaubert saját egyéniséghez és szabadsághoz való jogát, vagyis embe-
ri méltóságát. Ezt interiorizálja kisgyermekként, ebből fakad „eredeti 
választása”: dacosan kívül és alatta maradni az őt körülvevő rendnek. 
Ahogyan Genet, ő is kényszerűségből lesz mássá, idegenné, menekül a 
fennálló valóságot semmítő képzelethez, ami megalapozza alkotói tehet-
ségét a művészet keretei között. Könyvében Sartre az alkotó élményei és 
személyisége alapján értelmezi Flaubert műveit (a művész egyéniségét 
pedig részben a társadalmi berendezkedés által meghatározottnak tekin-
ti), és több esetben is a méltóságot állítja középpontba – negatív formá-
ban: a méltatlanság (indignité) érzéseként.  
 
4. Előítélet és elidegenedés 
 
Sartre a Saint-Genet-ben már társadalmi keretben tárgyalja az elidegene-
dést, amelynek alapja a másik eltárgyiasító tekintetének A lét és a sem-
miben elemzett működése. Sartre kifejti, hogy az önmagunktól való el-
idegenedés a mások – részben társadalmi intézmények által közvetített – 
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értékítéleteinek és tilalmainak interiorizálásával valósul meg, amikor 
azonosulunk azzal a dologgal, ami vagyunk ezeknek a koordinátarend-
szerében. Ez általában valamilyen hiányosságra, alacsonyabbrendűségre 
hívja fel a figyelmet személyiségünkben, amit elfogadunk. Vagyis a 
rendszerszintű előítéletek megkérdőjelezése nélkül belenyugszunk a 
diszkriminációba, stigmatizációba, azt énképünk megváltoztathatatlan 
részéve tesszük (ilyen és ilyen a természetem). Sartre példaként hozza az 
indiai kasztrendszer páriáit, akik az őket sújtó társadalmi megvetést ter-
mészetesnek tekintik, és maguk is elhiszik, hogy valóban érinthetetlenek, 
ezt velük született lényegükként fogják fel (Sartre 1952, 45). 

A társadalmi konfliktusok kapcsán Sartre a marxizmus által tételezett 
osztályellentéteket is a fent vázolt egzisztencialista pszichoanalízis mód-
szerével elemzi, középpontba állítva az emberi méltóságot. A hivatalos 
marxista ideológia ellentmondásait elemző Materializmus és forradalom 
(1946) című írásában tömören összefoglalja, hogyan hatja át a kiváltsá-
gok és a diszkrimináció rendszere a társadalmat. Az uralkodó osztályok 
tagjai teljes értékű személyeknek érezhetik magukat – ezt jelenti az em-
beri méltóság, amelyet az elismerés különféle szertartásai erősítenek meg 
(Sartre 1992, 90-91). „Az uralkodó osztály ideológiáját a legteljesebb 
mértékben áthatja ez a méltóság-eszme.” – hangsúlyozza Sartre (Sartre 
1992, 91). Ugyanez érvényes a férfiuralom kontextusában a férfiakra. A 
kiváltságokat nélkülöző „elnyomott osztályok”, illetve nők számára ma-
rad a szolgálat kötelessége. Ez az úr-szolga viszony hosszú távon csak 
úgy tartható fenn, ha a kizsákmányoltak maguk is alacsonyabb rendűnek 
tekintik magukat, a diszkriminációt természetesnek és jogosnak fogják 
fel.  

Sartre ritkán használja írásaiban a méltóság (dignité) kifejezést, össze-
függésben annak korabeli francia használatával, amely azt hagyományo-
san a ranggal, kiváltsággal kapcsolja össze, nem pedig a kanti értelemben 
vett emberi méltóság felfogást vagy az emberi jogi megközelítéseket kö-
veti. Ezt tükrözi a fenti idézet is, amelyet még egyértelműbbé tesz a for-
radalmár humanizmusáról szóló szövegrész. „Humanizmusa nem az em-
beri méltóságon alapul, hanem éppen hogy elvitat az embertől mindenfaj-
ta különleges méltóságot; az egység pedig, amelybe össze akarja olvasz-
tani minden embertársát és önmagát is, nem az emberi világ, hanem az 
emberi faj egysége.” (Sartre 1992, 95) Sartre szemében a forradalmi cse-
lekvést éppen az igazolja, hogy a diszkriminációt, kizsákmányolást, el-
idegenedést felszámolva a mai értelemben vett emberi méltóságot mint 
emberi jogot kívánja kiterjeszteni a társadalom minden tagjára.  

Sartre fogalomkészletében a kölcsönös elismerés érintkezik legszoro-
sabban az emberi méltóság fogalmának társadalmi dimenziójával. A köl-
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csönös elismerés ellentéte az eltárgyiasulásnak és az elidegenedésnek, de 
nem véd meg ezektől, írja Sartre A dialektikus ész kritikájában (Sartre 
1960, 190). Sartre a közös praxis révén látja megvalósíthatónak a kölcsö-
nös elismerést és a szolidaritást, ami egy csoport egységét képes biztosí-
tani. Tisztában van vele, hogy a csoportkohéziónak számos különféle 
tényező a feltétele, ezzel kapcsolatban érinti a nyelvi jelentések társadal-
mi-ideológiai meghatározottságát is (Sartre 1960, 181), ám elsősorban 
azon társadalmi folyamatok egységesülési-bomlási dinamikáját vizsgálja, 
amelyeknek kísérőjelensége az elidegenedés. Az általa leírt folyamat 
körforgásszerű, az egység szükségszerűen felbomlik, elkerülhetetlen a 
gyakorlatban egyesülő csoport bomlása, az egyének atomizálódása, el-
szigetelődése, visszaesése a tehetetlenségbe (Sartre 1960, 179-180). A 
természet, az anyag passzivitásából, tehetetlenségéből származtatja Sartre 
a társadalmi gyakorlatban érvényesülő egyik erőt, a gyakorlati-
tehetetlent, amely az egyéni tervek közös projektumban való totalizációja 
ellen hat. Előbbihez kapcsolja a közösség, a csoportegység fogalmával 
szembeállított sorozatiság állapotát, amellyel együtt jár az elidegenedés 
(Sartre 1960, 154). Ez pedig, mint láttuk, a kölcsönös elismerés és szoli-
daritás hiánya, az ember anyagi mennyiségként való felfogása, tehát az 
emberi méltóság felszámolása. 

A sorozati létet az elidegenedéssel összekapcsoló koncepciót megelő-
legezte A kommunisták és a béke második részének okfejtése arról, hogy 
a tömegben elszigetelten létező egyének elidegenedését csakis a közös 
cselekvésben lehet meghaladni (Sartre 1964, 188-200). Az 1953-ban a 
Temps Modernes-ben megjelent cikkében Sartre már arról is ír, hogy 
minden csoportot az aktivitás és az inercia változó aránya jellemez, az 
elnyomott osztályoknál pedig az egységesítő cselekvés mozgatórugója az 
elidegenedés közös tapasztalata (Sartre 1965, 7). Sartre ugyan az 1956-os 
Sztálin fantomja után osztály helyett inkább csoportról beszél, de az el-
idegenedés továbbra is középponti szerepet tölt be társadalmi cselekvés-
elméletében. A sorozat fogalmának megvilágítására Sartre A dialektikus 
ész kritikájában az autóbuszra várakozók csoportját hozza példaként. Egy 
csoport tagjaival ellentétben ők nem alkotnak közösséget, viszonyuk 
egymáshoz külsődleges és esetleges, hiszen magányos egyének alkalmi 
csoportosulásáról van szó (Sartre 1960, 308-309). A kölcsönösség itt 
tagadott formában van csupán jelen, a gyakorlati-tehetetlennek való ki-
tettségként, elszigetelődésként és passzivitásként. Mindenki idegen a 
másik számára, csupán a véletlennek köszönhetően gyűltek össze egy 
időben egy helyen éppen ezek az egyének. Mindenki helyett lehetne ott 
bárki más, az sem változtatna semmin, a tömegre jellemző módon (Sartre 
1960, 311). Ehhez képest lényegileg más az egyéneket integráló csoport, 
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amelyben egy közös tervben és tevékenységben egyesülnek az egyének, 
egyfajta „szerves totalitásként”, olyan közösséget alkotva, amelyben a 
többieket mindenki magához hasonlónak tekinti, és ezért a szolidaritás 
érzése fűzi össze velük. Ezt nevezi Sartre azonosságnak (identité) mint 
idegenségnek (altérité): „Mindenki ugyanaz, mint a többiek (Autres), 
amennyiben önmagához képest is más.” (Sartre 1960, 311) Ezzel újra 
visszakanyarodtunk az elidegenedés kérdéséhez. 
 
5. Autonómia és emberség 
 
Sartre fogalomtárában A dialektikus ész kririkája megjelenése után a sza-
badság és az elidegenedés problémájával kapcsolatban megjelenik két, 
általa korábban ritkán, vagy csak pejoratív értelemben használt kifejezés: 
az autonómia és az emberség (humanité). Mindkettő Sartre évtizedeken 
át tervezgetett, de soha be nem fejezett etikai vállalkozásához kapcsoló-
dik. Sartre idős korában egy nyilatkozatában kijelentette, hogy egész éle-
tében morálfilozófus volt, és háromszor is megpróbálta megírni a maga 
egységes etikai művét (Anderson 2013, 195). A lét és a semmi végén 
kilátásba helyezett – és végül nem megírt –, fenomenológiai ontológiai 
alapokon elgondolt etikához képest az 1950-60-as évek folyamán körvo-
nalazott elképzelései jelentősen eltérőek, mondhatni „realisták” (Ander-
son 2013, 195). Ennek fő dokumentuma Sartre végül kéziratban maradt 
1964-es római előadása. Összeköti a kettőt az értékelés és a választás 
szabadsága, mint filozófiai antropológiai kiindulópont, azonban A dialek-
tikus ész kritikájának materialista koncepciójában a szűkösség és a szük-
séglet középpontba állítása az emberi cselekvés kényszerű imperatívu-
szaként tárgyalja a szükségletkielégítést, az anyagi feltételek meghaladá-
sa révén. Ebből fakadóan az értékkel kapcsolatban a hajdani nietzschei 
értékadó szabadság helyett előtérbe kerül a szükségletek szempontjából 
tekintett érték objektív, eleve adott és szükségszerű jellege (Anderson 
2013, 198-199). Sartre ezt gondolja tovább 1964-es római előadásában, a 
teljes ember eszményéről beszélve, amellyel megpróbálja dialektikusan 
egyesíteni a korábbi két megközelítés legfontosabb elemeit, mindenek-
előtt újra hangsúlyozva a szabadság mint szükséglet fontosságát (Ander-
son 2013, 200). Ezzel összefüggésben elkezdi használni az autonómia és 
az emberség fogalmát, amelyek nyilvánvalóan érintkeznek az emberi 
méltóság napjainkban használt fogalmával. A humanitás fogalmát Sartre 
korábban – összhangban a gondolkodását mindvégig jellemző 
antiesszencializmussal – mint előre meghatározott emberi lényeget hatá-
rozottan elvetette, de itt új értelemmel tölti fel a kifejezést. Sartre itt az 
emberség regulatív eszméjét állítja szembe az elnyomó rendszerekkel 
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(legyen szó akár a kapitalista kizsákmányolásról, akár a bürokratikus 
szocializmusról) és elidegenedett moráljukkal (Bowman – Stone 2010, 
168). Ezt már A dialektikus ész kritikájának egyes szöveghelyei is meg-
előlegezték, például az elidegenedés társadalmának emberségét az em-
bertelenség sajátos megjelenéseként értékelve (Sartre 1960, 102), vagy az 
elidegenedést az embertelenné válással összekapcsoló szövegrész (Sartre 
1960, 207-208). Sartre az előadás szövegében többször az emberség szi-
nonimájaként használja az autonómia fogalmát (Bowman – Stone 2010, 
169). Sartre elmélete szerint a szükséglet a jövőre irányuló követelés, 
ahogyan az emberség, illetve emberi teljesség is – mivel az ember azon 
képességéből fakad, hogy önmagát teremti, képes az adott helyzet meg-
haladására (Bowman – Stone 2010, 170). Az embert az invenció, vagyis 
képzelete, kreativitása teszi képessé erre, ez biztosítja tehát az autonóm 
gondolkodás és tervezés lehetőségét (Bowman – Stone 2010, 171). Az 
emberség az autonóm önmeghatározás és önmegvalósítás képességén 
alapul, amellyel szemben az elidegenedést eredményező, az autonómiát 
felszámoló társadalmi rendszer működése áll. Az emberség fogalma Sart-
re-nál elképzelhetetlen az autonómia emberi igénye nélkül, amely azt a 
törekvést jelenti, hogy döntéseinket és tetteinket a sajátunknak tudhassuk 
(Bowman – Stone 2010, 171). Sartre ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez 
az emberség a csoport közösségében valósulhat meg igazán, amely egye-
síti az egyéneket és terveiket egy közös projektumban, az arra irányuló 
cselekvésben, és az ennek során megjelenő kölcsönös elismerésben, szo-
lidaritásban.  
 
6. Összegzés 
 
Mint láttuk, Sartre filozófiai megnyilvánulásai számos ponton kapcso-
lódnak tartalmilag az emberi méltóságról napjainkban folyó diskurzus 
tételeihez. Ide sorolhatjuk a szabadság és az elidegenedés témáját, amely 
Sartre különböző korszakaiban eltérő értelmezésben jelent meg, de tartó-
san meghatározta műveinek alapvető kérdésirányát. A szabadság mint 
választási szabadság megelőlegezi az autonómia fogalmának megjelené-
sét az időskori szövegekben, amely az emberség (humanité) fogalmával 
párban az elidegenedés ellenpontját képezi. A dialektikus ész kritikájából 
tudjuk, ez utóbbi Sartre-nál összefügg a sorozati léttel (szerialitás), a fel-
cserélhetőséggel, a kölcsönös elismerés hiányával, amelyek nyilvánvaló-
an összeegyeztethetetlenek az emberi méltóság eszméjével. Sartre nem 
szakad el a felvilágosodás racionalitáseszményétől sem teljesen, hiszen 
nála a szabadság, később pedig az emberség azt jelenti, hogy az ember 
tudatossága és képzelete révén képes meghaladni az adott helyzetet. Az 
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invenció tehát éppúgy szükséges feltétele az emberi méltóságnak, mint az 
autonómia – mindennek kerete pedig a közösségi praxis, mivel enélkül 
nem jelenik meg a szolidaritás, a kölcsönös elismerés, amit tekinthetünk 
az emberi méltóság interszubjektív aspektusának. Összefoglalva, Sartre 
etikai és társadalomfilozófiai koncepciójában az emberi méltóság a kép-
zelet, a választás és a (közösségi) cselekvés szabadságához kapcsolódik, 
és szemben áll az eldologiasodással, elidegenedéssel, az atomizált, cse-
lekvőerejüktől megfosztottt egyéneket létrehozó manipulatív-elnyomó 
társadalmi rendszerekkel.  



77 

IRODALOM  
 

• Anderson, Thomas C. (2013): Sartre’s Second or Dialectical 
Ethics. In: Steven Churchill – Jack Reynolds (szerk.): Jean-Paul 
Sartre. Key Concepts. Durham, Taylor & Francis (Routledge), 
195-205. 

• Barcsi, Tamás (2013): Az emberi méltóság filozófiája. Budapest, 
Typotex. 

• Bene, Adrián (2009a): Merleau-Ponty, a Sartre-hamisító? Többlet 
1(2), 18–38. 

• Bene, Adrián (2009b): Egyén és közösség. Jean-Paul Sartre 
Critique de la raison dialectique című műve a magyar recepció 
tükrében. Jyväskylä, University of Jyväskylä. 

• Bowman, Elizabeth E. – Stone, Robert V. (2010): ’Socialist 
Morality’ in Sartre’s Unpublished 1964 Rome Lecture: A 
Summary and Commentary. Journal of French and Francophone 
Philosophy, 166-200. 

• Kant, Immanuel (1991): Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. 
Ford. Berényi Gábor. In: Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizi-
kájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök me-
tafizikája. Budapest, Gondolat Kiadó, 13-101. 

• Kant, Immanuel (2003): Az ítélőerő kritikája. Ford. Papp Zoltán. 
Budapest, Gond – Cura. 

• Sartre, Jean-Paul (1952): Saint Genet, comédien et martyr. Paris, 
Gallimard. 

• Sartre, Jean-Paul (1960): Critique de la raison dialectiqie, tome I: 
Théorie des ensembles pratiques, Paris, Gallimard.  

• Sartre, Jean-Paul (1964): Les communistes et la paix. In: J-P. 
Sartre: Situations VI. Paris, Gallimard, 80–384.  

• Sartre, Jean-Paul (1965): Réponse à Claude Lefort. In: J-P. Sartre: 
Situations VII. Paris, Gallimard, 7-93. 

• Sartre, Jean-Paul (1971): L’Idiot de la famille, tome 1. Paris, 
Gallimard. 

• Sartre, Jean-Paul (1985): Előszó. Ford. Kovács Anikó. In: Frantz 
Fanon: A föld rabjai. Ford. Staub Valéria. Budapest, Gondolat 
Kiadó, 1985, 7-26. 

• Sartre, Jean-Paul (1991): Exisztencializmus. Ford. Csatlós János. 
Budapest, Hatágú Síp Alapítvány. 



78 

• Sartre, Jean-Paul (1992): Materializmus és forradalom. In: J-P. 
Sartre: A szabadságról. Budapest, Kossuth, 45-133. 

• Sartre, Jean-Paul (2006): A lét és a semmi. Ford. Seregi Tamás. 
Budapest, L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tudományegyetem Filo-
zófia Tanszék – Magyar Filozófiai Társaság. 



79 

Kiss Viktor ∗∗∗∗ 

 

Autonomizmus és politikaelmélet 
 

„Az út: a megtagadása mindannak, amit ez a rendszer kínálhat.  
Az establishment szirénhangjai persze könnyen elcsábíthatnak, 
de ennek ára a szabadság. […] Szeretném hinni, hogy alternatí-
vák vannak és érdemes keresni őket.” 

Szabó Gábor, 2008  
 
„A kapitalizmusban valójában egyetlen választásunk van: a támadás” – 
ebből az első hallásra meghökkentő deklarációból születik az 
autonomista politika valamikor a hetvenes évek első felében. A fenti 
helyzetértékelés 1973-ban fogalmazódott meg egy észak-olasz városban 
(Wright 2017), ahol a radikális-forradalmi baloldal különböző szerveze-
tei gyűltek össze azzal a céllal, hogy új paradigmát találjanak maguknak 
az egyre kilátástalanabbá váló helyzetben. De miért éppen a támadás 
szükségessége, az offenzív stratégia igénye került az új típusú radikális 
elgondolás középpontjába? Ennek alapvetően két oka volt.  

Egyrészt egy olyan új nézőpont kidolgozása vált szükségessé, amely 
megérti hatvannyolc kudarcát. Ahogyan évtizedekkel később a Láthatat-
lan Bizottság Most! című manifesztuma fogalmaz: az autonomizmus fel-
ismeri, hogy a forradalmi gesztus nem törekedhet többé csak a rendszer 
megdöntésére (mint a hagyományos antikapitalizmus), de arra sem, hogy 
egyszerűen a kivonulás erőszakmentes aktusait kutassa (mint 1968). Mert 
mindkét esetben leszámolnak vele. „Ezekre egyszerre van szükség. Egy-
felől világokat kell teremteni, életformákat kell létrehozni, hogy az ural-
kodó formáktól elkülönülve növekedjenek az autonóm létezés keretei – 
többek között azáltal, hogy megmentjük, ami a dolgok jelenlegi állapotá-
ból erre érdemes. Másfelől pedig ott van a támadás imperatívusza, a tőke 
világa elpusztításának szükségessége. Világos, hogy az emberek által 
felépített valóságok csak azzal együtt tarthatják meg a tőkétől való kü-
lönállásukat, ha megtámadják azt és összeesküsznek ellene. Csak az 
affirmációnak van meg a lehetősége arra, hogy a pusztítás művét véghez 
vigye. A forradalmi gesztus tehát elhagyás és támadás, teremtés és rom-
bolás, és mindez párhuzamosan, ugyanabban a pillanatban”. (The 
Invisible Committee 2017, 86-88) A hetvenes évek radikálisai úgy érez-
ték, hogy mivel korábbi erőfeszítéseik alapvetően a kivonulásra vonat-
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koztak, nincs többé hova hátrálniuk. Meg kell találniuk a második össze-
tevő megfelelő formáit is… 

De – ahogyan erre Sergio Bologna felhívja a figyelmet egyik interjú-
jában – a támadó stratégia középpontba állítását a rendszerkritikai gya-
korlatok során az az egyszerű tény is motiválta, hogy éppen azok az 
egyének szorultak ki a baloldali politizálás „megszokott” színtereiről (a 
pártokból, szakszervezetekből és civil mozgalmakból), akik maguk egy 
rendkívül drámai politikatörténeti folyamat részesei voltak, egy bizonyos 
politikai kultúra örökösei: a különféle munkáskáderek és mozgalmi mili-
tánsok. A hetvenes évek elejére a forradalom kérdése végérvényesen 
háttérbe szorul az intézményesült szereplők világában. Egyértelmű volt, 
hogy a jóléti államok kiépülése és a szervezett kapitalizmus világa ellen-
állhatatlannak tűnő lehetőségeket kínált a baloldal legnagyobb része 
számára a reformista politizálás keretein belül; a „létező szocializmus” 
vonzereje pedig végérvényesen elveszett a prágai ’68 és a kínai kulturális 
forradalom bukása után. Ezek azonban önmagukban nem adtak magyará-
zatot a kialakult helyzetre. Az autonomizmus tehát eredetileg a munkás-
mozgalom, a szakszervezetek és a baloldali pártok peremére szorult radi-
kálisok szembenézési kísérlete volt, amelynek során meg kellett érteniük, 
hogy miért kerültek légüres térbe, miért változott meg a rendszerellenes 
politika világa körülöttük néhány év alatt, és legfőképpen: miképpen te-
remthető újra a végveszélybe került radikális-forradalmi pólus a kapita-
lizmus megváltozott viszonyai között (Cuninghame 2000).  
 
1. Gazdaság és politika a „reális alávetés” korszakában  
 
Valójában a nyugati baloldal minden lényeges szereplője megmásíthatat-
lan tényként kezelte ekkortájt a kapitalizmus fennmaradását és stratégiáit, 
célkitűzéseit pedig ehhez a meggyőződéshez igazította. Legfontosabb 
érvük e tekintetben az volt, hogy egyszerűen nem adottak a gyökeres 
változás feltételei, így a rendszer által kínált feltételek között kell harcol-
niuk céljaikért. A „bolsevik” kommunisták és a szociáldemokraták érzé-
kelik, hogy a modern kapitalizmus sikeresen integrálta a társadalom szé-
les tömegeit, akik immár nem szocializmust akarnak, hanem egyre jobb 
életet a rendszeren belül. A radikális táborban is egyre többen ismerték 
fel, hogy a forradalom kisebbségbe szorult: a hagyományos öntudatos 
munkástól éppen úgy búcsút kell vennie a baloldalnak, mint a tömeg-
munkástól, a fennálló média- és katonai apparátusaival szemben nincs 
esélye frontális támadásnak, az intézményes és nagy befolyású politikai 
szereplők, a pártok és szakszervezetek belesimultak a rendszerbe (Gorz 
1982; Negri 2022). Értelmezésem szerint az autonomizmus erre a kihí-
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vásra az egyetlen lehetséges választ adta: lehet, hogy a rendszer nem 
dönthető meg itt és most, lehet, hogy a többség itt és most konform és 
beilleszkedő, de ettől még a forradalom minden pillanatban jelen van, 
keresi útjait és lehetőségeit – és bármikor szintet léphet (ahogy ez 
1976/77 forró hónapjaiban végül meg is történt Olaszországban). Vala-
mennyi baloldali mozgalomnak és szellemi teljesítménynek ezért ehhez a 
mélyben hömpölygő, el nem tűnő forradalomhoz képest kell értelmeznie 
és elhelyeznie önmagát – és minden szereplő ehhez képest ítéltetik meg.  

Az autonomizmus e tézisének bizonyítása során egy új politikaképet 
vázol fel. Egy olyan kiindulóponthoz jut el, amely gyökeresen különbö-
zik a korszakban jelentős befolyással bíró kommunista (bolsevik) és 
munkásmozgalmi (reformista) felfogástól és inkább az anarchizmushoz, 
1968 örökségéhez, az ultrabaloldalhoz (baloldali kommunizmushoz), az 
ún. workerista (operaismo) hagyományhoz és egy sajátosan értelmezett 
maoizmushoz kapcsolódik (Barcsi – Soós 2018).  

Ez a paradigmaváltás elsősorban a gazdaság és a politika viszonyát 
érintette. A fordulat talán Herry Cleaver munkáiban érhető tetten a leg-
tisztább formában, aki azt állította, hogy a baloldaliak tévedése abból 
ered, hogy alapvetően olvasták félre Marx szövegeit, különösen A tőkét. 
Szerinte az elmúlt időszakban egy filozófiai és egy politikai gazdaságtani 
olvasat határozta meg a marxista mozgalmakat és a tágabban vett „kriti-
kai” akadémiai világot a társadalomtudományi és humántudományi tan-
székeken. Ennek hatására a rendszer kétféle kritikája vezérelte a létező 
baloldalt. Az első szerint a baloldaliság egy ideológia, amely bizonyos 
normák, filozófiai pozíciók és teoretikus nézőpontok mentén tekint a 
rendszerre és jelöli ki a változtatás kívánatos stratégiai irányait. A balol-
daliság attitűd, a rendszerellenesség pedig morális-intellektuális alapállás 
– politika a munkásokért és a szegényekért. A második a kapitalizmust 
egy sajátos elvek szerint működő gazdasági rendszernek látja, tehát a 
marxi kritikát „egy olyan gazdasági elméletnek tekinti, amely a történel-
mi materializmus keretébe ágyazódik bele” (Cleaver 2000, 29). Mi a kö-
zös ezekben a megközelítésekben? Az a mély meggyőződés, hogy a fő-
szereplő a kapitalizmus működésében a tőke, amely irányítja a rendszert, 
a baloldali politika (potenciális) alanyai pedig a profitközpontú világ el-
szenvedői és alkotórészei. Akik egy ponton majd fellázadnak, és – re-
mélhetőleg – egy jobb társadalom megteremtéséért szállnak síkra. A poli-
tika tehát a baloldal számára (sokan ezt tekintik összetartozásuk sarok-
pontjának) a gazdaság valamiféle utóélete, a nagybetűs Rendszer indexe, 
a kapitalizmus egyfajta kifutása, a majdani „végső válságok” következ-
ménye, stb. – tehát a tőkés gazdaság objektív struktúrája vagy az indoka, 
vagy az oka a változtatásnak, a valódi politikának.  
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Az autonomizmus szerint ez egy hibás nézőpont. Valójában a fősze-
replők a kapitalizmus működésében azok a nem-tőkések, akiket a kapita-
lizmus kijelöl arra, hogy saját alkotórészévé, így passzív elszenvedőjévé 
változtasson. A rendszer sorsa nem azon dől el, hogy a jövőben milyen 
irányba fejlődik majd, milyen szükségszerűségeknek, törvényeknek és 
nyomásoknak megfelelően viselkednek majd a kapitalisták (akik törté-
nelmi-politikai értelemben nem tudják, mit tesznek, csak teszik), és mit 
tesznek azok, akiket ők kizsigerelnek és szenvedésre kárhoztattak. A ka-
pitalizmus fennmaradása attól függ, hogy a rendszer aktuálisan képes-e 
bekebelezni és saját céljai szolgálatába állítani a társadalom döntő több-
ségét, vagy sem. Képes-e felszámolni és letörni autonómiánkat. Hiszen a 
profit érdekében szükség van a társadalom többségére – nem csak mun-
kájukra, de vágyaikra, képzeletükre, érzéseikre, szabadidős aktivitásukra, 
társas kapcsolataikra és politikai tevékenységükre stb. egyaránt. A politi-
kai folyamatok nem a gazdasági mechanizmusok „után”, hanem azok 
„el őtt” zajlanak. Amikor az emberek reggel elmennek dolgozni, a fiata-
lok az iskolába, majd délután a pláza, este a család várja őket, akkor a 
politikai harcot a kapitalizmus már megnyerte. Nem a tőke teszi lehetővé 
a politikát, hanem a politika teszi lehetővé, hogy a tőke működhessen. 
(Ez elméletileg gyökeresen más, mint az anarchista felfogás, amely úgy 
véli, hogy a gazdaság a kapitalizmusban par excellence politika, az el-
nyomás, a hierarchia és az egyén felszámolásának világa – ami persze 
mellesleg igaz.) 

A tényleges politikaelméleti probléma ebből az alapállásból kiindulva 
a következő: a baloldalnak azt a helyzetet kell megértenie, hogy a politi-
kai harc nem a kapitalizmus működésének következménye, hanem annak 
előfeltétele. Ezt nevezhetjük akár a politikai gazdaságtan végének, akár 
valamiféle posztmodernizációnak is – de teljes paradigmaváltásról van 
szó. A modernista baloldal (a szocialisták és a kommunisták) ugyanis 
meg voltak győződve arról, hogy a politika a (közeli) jövő: evidens, hogy 
a világot azért kell átalakítani, mert a tőke már elrontotta (a társadalmi 
problémák már léteznek), ahogyan az is, hogy az általános lázadás azért 
tör ki, mert a helyzet már elromlott és tarthatatlan, vagy éppen a válságok 
és ellentétek már kiéleződtek és hatottak. Az autonomizmus legnagyobb 
újdonsága, hogy (köszönhetően elsősorban Mario Tronti munkásságának) 
elvetette ezt a nézőpontot: számára a politika valami olyasmi, ami már 
hosszú ideje zajlik, egy harc, aminek éppenséggel mind részesei va-
gyunk, amely sok tekintetben a vége felé közeledik – nemhogy holnap 
kezdődne el.  

A korábban már többször említett rendszerellenes offenzíva szüksé-
gessége tehát nem abból ered, hogy a jövőben elkerülhetetlenné válik a 
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forradalom, vagy hogy a tőkés intézményrendszer nem hagy mást esélyt 
számunkra, hisz a rendszer mindig hagy teret valamiféle értelmes cselek-
vésre – saját érdeke is ez. Az új politikai paradigma hátterében minden 
kétséget kizáróan az erőviszonyokra vonatkozó markáns és a rendszerel-
lenes mozgalmak történetében igencsak újszerű diagnózis húzódott meg, 
amely szerint, mivel a tőke az egész világot kisajátította, egyre inkább 
bekebelez és ellehetetlenít bennünket, nincs más lehetőségünk, mint ha-
dat üzenni neki és ennek során létrehozni a saját világunkat.  

Az autonomizmus politikaelmélete az alávetés (subsumption) fogal-
mát állítja saját politikai elgondolásainak középpontjába. A kifejezést 
Marx késői műveiben fedezik fel olyan szerzők, mint Raniero Panzieri és 
Mario Tronti (Panzieri 1980; Tronti 1979). Műveik még az eredeti mar-
xista zsargonban íródtak, ezért ma talán már felesleges szövegszerű re-
konstrukciójuk. Röviden megfogalmazva: elgondolásuk szerint a tőke a 
kapitalista termelési mód érett szakaszában már nem csak közvetlenül a 
munkát állítja a profit szolgálatába, de az egész társadalmi életet is. 
Vagyis az eszközeink, a szabadidőnk, a magánéletünk és a társadalmi 
kapcsolataink is mind azért jönnek létre, hogy a tőke érdekeit szolgálják, 
annak újratermelését lehetővé tegyék. Michael Hardt és Antonio Negri 
szerint a posztmodern kapitalizmust egyenesen úgy határozhatjuk meg, 
mint azt a korszakot, ahol a tőke a társadalom egészét aláveti saját profit-
céljainak:  

„A posztmodern kapitalizmust első közelítésként úgy írhatjuk le, mint 
azt a fázist, amit Marx a társadalom reális alávetettségének nevezett. Az 
előző fázisban (a formális alávetettség fázisában) a tőke úgy működött, 
hogy hegemóniáját csak a társadalmi termelés bizonyos területei felett 
gyakorolta, és még számos termelői folyamat a tőkés kereten kívül zaj-
lott. Különösen azok, amelyek a tőke előtti időkből maradtak meg. A 
tőke idővel formálisan szubszumálja ezeket az idegen folyamatokat és a 
tőkés viszonyok uralma alá helyezi (ti. az abszolút értéktöbblet és a ki-
zsákmányolás, a tömegtermelés és a tömegmunka uralma alá – K. V.). A 
reális alávetés fázisa akkor következik, amikor a tőkének már nincs kí-
vülállója abban az értelemben, hogy ezek az »idegen« termelési folyama-
tok, amelyek a tőkén kívül rekedtek, eltűntek. Minden termelési folyamat 
magában a tőkében keletkezik, és így az egész társadalmi világ termelése 
és reprodukciója a tőkén belül zajlik. A termelési viszonyok és a tőkés 
kizsákmányolás sajátosan kapitalista szabályai, amelyek a gyárban ala-
kultak ki, mostanra kiszivárogtak a gyár falain kívülre, hogy áthassanak 
és meghatározzanak minden társadalmi viszonyt – ebben az értelemben a 
gyárat és az egész társadalmat azonos logika alá helyezték. Ezért ragasz-
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kodtunk korábban ahhoz, hogy a mai társadalmat gyár-társadalomként 
(Social Factory) ismerjük el.” (Hardt – Negri 1994, 48) 

Negri teljes fordulatot feltételez a tőkés alávetés logikájában. A kapi-
talizmus azután a történelmi folyamat végén mindent alávet ezen új ter-
mészetének: a termelést, az újratermelést és a fogyasztást egyaránt. Már-
pedig éppen itt tartunk ma, ezt nevezzük „posztmodern kapitalizmusnak” 
(Fuchs 2018). Panzieri és Tronti szerint ezt jósolta meg Marx, amikor A 
tőke és a Grundrisse kézirataiban arról beszél, hogy „a sajátosan kapita-
lista termelési mód” későbbi fázisában a technikai, vagy formális aláve-
tés időszakát a „valódi alávetettség” (real subsumption) kora váltja fel, 
amint immár az ember egész létezése a tőke igényeinek megfelelően ala-
kul át (Thoburn 2003, 73-75; Negri 1981). Az autonomista megközelítés 
szerint a kapitalizmusban hármas folyamatnak lehetünk tanúi: (1) egy 
gazdaságinak, amely során a tőke a profit realizálása során mindinkább új 
módokat helyez előtérbe a korábban jellemző abszolút, majd a későbbi 
relatív értéktöbblettel szemben; (2) egy történelminek, amely során a 
termelési-társadalmi viszonyok egésze egyre inkább alárendelődik a ka-
pitalista termelési rendszernek; és (3) egy politikainak, amely során min-
den pillanatban megpróbálják elérni, hogy mi magunk is beilleszkedjünk 
a tőke világába, az egyre disztópikusabbá váló profit-univerzumba. Az új 
forradalmi mozgalmat pedig (legalábbis a fejlett, nyugati társadalmak-
ban) ez utóbbi táján kell kutatnunk (Kiss 2020; Kiss 2021).  

Az autonomista mozgalom a kezdetektől fogva azt tűzte ki politikai 
céljának, hogy aktívan szembehelyezkedjen a tőkével, amely egyre in-
kább azzal fenyeget, hogy nem csak világunk egészét veti alá saját egy-
oldalú és perverz logikájának, de bennünket magunkat is. A hetvenes 
évek második felétől a mozgalom válasza erre a nagybetűs Autonómia 
megvalósításának törekvése volt: „Az Autonómia egészének értelmezése 
nem egyszerű dolog” – fogalmaz ezzel kapcsolatban Steve Wright klasz-
szikus monográfiájában. „Ideológiailag heterogén, területileg szétszórt, 
szervezetileg képlékeny, politikailag marginalizált: megértéséhez talán 
Giorgio Bocca szigetcsoport analógiája a leginkább találó.” (Wright 
2017, 154) Szabadulj meg a tőkétől, zárd ki az életedből, lépj ki a kapita-
lista univerzumból saját tereidbe! Az autonóm szervezetek és kollektívák 
„területei” (elkülönült szigetei) végül azonban soha nem álltak össze 
egyetlen nemzeti szervezetté vagy globális hálózattá (szigetcsoport), még 
kevésbé váltak a szélsőbaloldali fegyveres csoportok tömegbázisává – 
ahogy azzal sokan vádolták őket. Sokkalta inkább olyanok voltak, mint 
megannyi életteli, de elszigetelt földdarab a tőke sivár és viharos óceán-
ján. Militáns szerveződéseik, sokszor doktriner nézeteik és mély 
ellenkulturális meghatározottságuk sok esetben inkább elszigetelődésüket 
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segítették elő, korántsem a rendszer elleni harcot. A támadás szükséges-
ségének jelszava kiüresedett (rendőrökkel verekedés, neonácik elleni 
atrocitások, a harci állapot folyamatos fenntartása stb. – végső soron üres 
antifasizmus és baloldali terrorizmus), eközben a hangsúly a tőkétől való 
egyéni megszabadulás irányába tolódott el. Az Autonómia individuális 
anarchizmusba sodródott, vagy megismételte '68 hippi-mozgalmainak 
hibáit. A marginalizmus tudatosan vállalt pozíciójából túl könnyen lett 
puszta kivonulás. A nyolcvanas-kilencvenes évek a hibák és tévedések 
tömkelegét hozta az autonóm mozgalmak számára. 
 
2. Lehetőségek, amikért autonómiánkkal fizettünk: a platform-
kapitalizmus 
 
A nyolcvanas évek Nyugat-Németországában szinte a semmiből született 
meg az évtized egyik legnagyobb autonóm tiltakozási mozgalma, amely 
az állam által tervezett népszámlálás bojkottjára szólított fel. A bonni 
kormányzat közel két évtized után szeretett volna adatokat gyűjteni a 
német társadalomról, hiszen a központi hatalom már azt sem tudta ponto-
san, hányan élnek az országban. A cenzus terve azonban hihetetlen társa-
dalmi ellenállásba ütközött. A mozgalom 1987 tavaszán sikeresen akadá-
lyozta meg az összeírást: kommunisták, zöldek, az Autonome tagjai, al-
ternatívok és '68 örökösei megmutatták az autonomizmusban rejlő politi-
kai potenciált. Országszerte 1500 akciócsoportot alakítottak és százezrek 
vettek részt a demonstrációkon, amelyek egyik vezető szlogenje szelle-
mesen azt üzente: „csak a birkákat szokták megszámlálni”. Az 1987-es 
bojkott azokra a társadalmi félelmekre alapozott, amelyek a magánéle-
tünk szabadságát és az egyének önrendelkezését látták veszélybe sodorni 
azáltal, ha bármely autoritás túl sok információval rendelkezik rólunk. 
Ezeket a félelmeket az akkori időkben alapvetően négy forrás táplálta: a 
náci múlt, vagyis az állami adminisztráció totalitárius oldala; az egyre 
inkább fejlődő informatikai eszközök; a jóléti állam vonzódása a tervek-
hez és bürokratikus megoldásokhoz; végezetül az úgynevezett megfigye-
lőállam, vagyis az orwelli 1984 korszakának beköszöntétől való rettegés. 
Arról volt szó tehát, hogy a korszak embere a „szabad Nyugaton” veszé-
lyeztetve érezte saját szabadságát azáltal, hogy egyszer csak digitális 
kartotékokat kezdenek vezetni róla, lakhatási viszonyairól, jövedelméről, 
végzettségéről, személyi adatairól és preferenciáiról. A rendőrség, az 
állam, a hatalom és a politika a 20. század tapasztalatai alapján mind ke-
vésbé tudta elhitetni magáról, hogy az egyének oldalán áll – mindinkább 
éppen a represszió képviselőjeként tűnt fel (Frohman 2012). 
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Andreas Bernard joggal teszi fel a kérdést: mi történt alig több, mint 
egy évtized alatt: hogyan lehetséges, hogy a nyugati társadalmak tagjai, 
akik akkor egy „ártatlan” népszámlálási kérdéssorban vélték felfedezni a 
szabadságukra leselkedő hatalmas veszélyt, ma a különböző internetes 
platformokon szinte bármilyen információt hajlandók megadni magukról 
bárki számára adatlapok sokaságán keresztül? Mi változott az 1987-es 
cenzus és mondjuk 1997 világa között, amikor a SixDegrees.com-on, a 
Facebook korán jött elődjén milliók regisztráltak és tárták fel legszemé-
lyesebb adataikat? Mi történhetett, hogy az a társadalmi ellenállás, amely 
az erőszakszervezetek és a hatalom (túl)terjeszkedésével szemben időről-
időre megformálódott, érzéketlen maradt az internet és a különféle okos 
eszközök jelentette veszedelemmel, a multinacionális vállalatok korlátlan 
térnyerésével és az általuk megjelenített új típusú elnyomással szemben? 
Bernard szerint ennek oka, hogy ellenőrzésünk, irányításunk és kontrol-
lunk egészen új formái jöttek létre a digitális kultúra kiépülése során, 
amelyeket nem ismerünk – így még hátravan azoknak a mozgalmaknak a 
megszületése, amelyek az új fejleményekre reagálnak majd. A tézis lé-
nyege tehát, hogy a posztmodern kapitalizmusban az elnyomás új formái 
jönnek létre, mi pedig még csak a régi változatokat tapasztaltuk meg.  

Alapvetően két fontos változásnak lehetünk tanúi. Az egyik ezek kö-
zül, hogy a posztmodern kapitalizmusban a tőkének már nincs többé 
közvetlenül szüksége az államra és a rendőrségre, mint közvetett elnyo-
mó apparátusra, mert az adatgyűjtés, az elemzés, a szankcionálás és a 
jutalmazás megtörténhet közvetlenül a piacon, a fogyasztói társadalom, a 
kulturális kapitalizmus színterein. A másik átalakulás azonban még ennél 
is fontosabb: önmagunk megfigyelése, az életünk eseményeiről szóló 
adatok sztenderdizált gyűjtése és azok „folyamatos, autonóm és kitartó” 
szolgáltatása az önmarketing és a hétköznapi foglalatosságok elsődleges 
terepévé vált az úgynevezett profilok által uralt világban. A munkaválla-
lók önéletrajzokat készítenek magukról és álláskereső oldalakon regiszt-
rálnak, vagy éppen olyan hálózatokon vannak jelen, mint a Linkedln, 
vagy a Xing. A tudósok adatbázisokba kerülnek és statisztikai oldalakat 
vezetnek publikációikról – de már egyetemista korban is megjelenítik 
magukat az intézmény adatbázisaiban és hálózataiban. Társkereső olda-
lakra regisztrálnak, ahol szinte bármit elmondanak magukról a sikeres 
algoritmikus párosítás érdekében. Hatalmas online játékplatformok kebe-
lezik be őket, ahol minden titkukat leleplezik avatárjaikon keresztül. On-
line vásárolnak és töltik fel a hűtőt, amihez az adott cégnek mindent tud-
nia kell életvitelükről. Vagy éppen a különféle közösségi oldalakon foly-
tatnak szüntelen önreprezentációt a tőke és a reklámozók legnagyobb 
örömére. Egyszóval belezuhantunk egy új globális, virtuális és 
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kiberkapitalizmusba, amellyel kapcsolatban a „hamis tudat” valamiféle 
visszatérésével állunk szemben: egyszerűen nem tudjuk, mi történik ve-
lünk, nem értjük a folyamatokat, nem érzékeljük a veszélyeket – magával 
ragad a kötöttségek nélküli kibertér, az új fogyasztói uni-, majd 
metaverzum sodrása (Bernard 2019). 

Bármennyire is meggyőző ez az érvelés, igen kevéssé visz bennünket 
közel ahhoz, hogy megértsük az autonómia politikai problematikáját a 
mai nyugati társadalmakban. Az elmúlt évtizedekben – a modern és a 
posztmodern elnyomás közötti váltás időszakában – lezajló fordulatot 
akkor láthatjuk világosan, ha Axel Honneth meghatározását alapul véve 
elválasztjuk egymástól a szabadság és az autonómia fogalmát. Honneth – 
aki Isaiah Berlin klasszikus elemzése kapcsán tárgyalja a kérdést –, úgy 
véli, hogy az individuális szabadság modern felfogása arra a tézisre épít, 
hogy csak akkor lehetünk ténylegesen szabadok, ha külső erők nem 
kényszerítenek bennünket semmire. Amit tehát a hétköznapokban sza-
badságon értünk, az megegyezik Berlin „negatív koncepciójával”. „Úgy 
gondoljuk, hogy a modernitás normatív kultúrájához a szabadság puszta 
»negatív« fogalma tartozik, amely abban áll, hogy az egyes embernek 
biztosítják a személyes érdekeltségeknek egy lehetőség szerint széles 
körű, a külső támadások elől védett szféráját”. (Honneth 2015, 141) A 
modern nyugati világ tagjai számára tehát nem volt kérdés, hogy a sza-
badság ott létezik, ahol „békén hagynak bennünket”, vagyis ahova nem 
teszi be a lábát a politika és ahol nincsenek jelen az erőszakszervezetek, 
ahol (George Orwell 1984 című regényét alapul véve) nem lát bennünket 
a Nagy Testvér és nem parancsol a Párt. Szabadok ott vagyunk, ahol 
nincs külső kontroll felettünk. A kérdés azonban akkor válik izgalmassá, 
ha rákérdezünk: mit jelent szabadon cselekedni? A válasz az autonómia. 
Az autonómia annyit jelent, mint meghatározni önmagunkat, rendelkezni 
az életünk felett, hogy „a cselekvés során az általunk helyesnek tartott 
alapokra támaszkodunk, és ebben az értelemben mi magunk határozzuk 
meg saját magunkat” (Honneth 2015, 141). Honneth szerint amit Berlin 
pozitív szabadságnak nevez, azt pontosabb volna autonómiának nevezni. 
Ez forr össze az önmeghatározás, az önrendelkezés, az autentiticitás 
problémájával, amely 1968-tól kezdődően meghatározta az új baloldal 
politikáját. Ahogy Szabó Gábor fogalmaz: minden szabadság alapja, ha 
egyedül te magad válaszolod meg, hogy ki vagy és mit szeretnél. „Ne 
sikeres akarj lenni, hanem önmagad!” (Szabó 2008, 151) A szabadság 
tehát ebben az értelemben azt jelenti, hogy nem diktálhatnak nekünk, 
nem szólnak bele az életünkbe – az autonómia pedig azt, hogy ténylege-
sen és kizárólag mi magunk határozzuk meg, milyen legyen az életünk, 
milyenek legyünk. 1968 nem a szabadság témáját fedezi fel csupán a 
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korábbi baloldal szociális-egalitárius problematikájával szemben, hanem 
az autonómia kérdéskörét is, nem csak a hierarchiák, de a fogyasztói ka-
pitalizmus, az elidegenedés, a „kívülről irányított ember”, a látszatalter-
natívák ellen is lázad – és a hetvenes évektől ez lesz az új baloldal fő 
csapásiránya Deleuze-től és Negritől Holloway-ig és a Láthatatlan Bi-
zottság szövegeiig. 

'68 felismeri, hogy nem lehetsz szabad, ha nem vagy autonóm. Ha az 
adott gazdasági-társadalmi viszonyok között merev határok közé szorít-
ják az életünket, ha céljainkat és vágyainkat manipulációs gépezetek sza-
bályozzák, ha az általunk elérhető lehetőségek köre a fogyasztói társada-
lommal forr egybe – vagyis ha az autonómia potenciálja elvész, akkor 
nem lesz mire építkezni, csak a látszat-szabadság marad. A poszt-
hatvannyolcas mozgalmak tehát autonómiát is akartak, nem csak szabad-
ságot. Ez azonban még nem minden. Egy lépés még hátra volt. Tudjuk, 
hogy 1968 után az új típusú radikális csoportok és ellenkulturális kezde-
ményezések mindent megtettek azért, hogy létrehozzák saját autentikus 
és öntevékeny világukat – és eközben tanulták meg azt a leckét is, hogy 
az autonómia lehetőségét csak akkor tarthatják fent, ha a szabadságot is 
foggal-körömmel, a végsőkig védelmezik. Nem csak a szovjet típusú 
rendszerek, de saját tapasztalataik is ebbe az irányba mutattak: azért kel-
lett „szabad” foglalt házakba költözniük, hogy autonómok lehessenek; 
rendőrökkel és neonácikkal verekedtek, akik el akarták nyomni őket. Úgy 
vélték tehát, hogy csak akkor van esély az autonómiára (amely az igazi 
szabadság alapja), ha megvédik a szabadságukat (amely tehát az autonó-
mia feltétele): ha távol tartják saját világuktól a „külső erőket”. Ez a ket-
tős belátás motiválta a cenzussal szembeni heves ellenállást a nyolcvanas 
évek Nyugat-Németországában.  

Ebből a perspektívából nézve azt mondhatjuk, hogy a 21. század elejé-
re a tőke sikeresen rombolta le azt a meggyőződést, amely 1968 egyfajta 
szétterüléseként egyre inkább áthatotta a nyugati társadalmak egészét: a 
szabadság fogalmának egybefonódását az autonómia kérdésével. Aho-
gyan a politika, az állam és az erőszakszervezetek oldaláról a tőke, a 
szolgáltató szektor, a kultúra és a fogyasztás oldalára került át az egyének 
irányításának és kordában tartásának kérdése, a szabadság korábbi felfo-
gása problémássá vált. Ez érthető, hiszen a rendszer immár az életünk 
egészére tartott igényt, a tereinkre, a magánszféránkra, a testünkre, a lel-
künkre és a képzeletünkre egyaránt. A tőke ezért arra törekedett, hogy 
kivonja az autonómia igényét a szabadság társadalmi gyakorlatából és 
helyére valami mást állítson: a lehetőséget. 1987-ben még a szabadság 
azt jelentette, hogy békén hagynak bennünket és végső soron (ha ez sike-
rül) önmagunk lehetünk, a saját életünket élhetjük. Néhány évtizeddel 
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később, az ún. platform-kapitalizmus korszakában már semmi értelme 
ennek a felfogásnak. Egy olyan kapitalizmusban élünk, amely a lehetősé-
gek soha nem látott palettáját kínálja fel számunkra, amelyek között ked-
vünkre válogathatunk – ehhez pedig éppen arra van szükség, hogy a tőke 
teremtse meg helyettünk az élet kereteit. Az autonómia a lehetőségek 
kiaknázásának gátjaként tűnik fel. Valójában azért adjuk meg legtitko-
sabb információnkat is bármely online szolgáltatásnak, azért bízzuk rá 
adataink tömkelegét arctalan algoritmusokra, és azért engedjük be a 
rendszer ügynökeit életünk valamennyi zugába, mert meggyőztek ben-
nünket arról, hogy ők sokkal több lehetőséget, sokkal biztosabb kielégü-
lést, sokkal világosabb opciókat, sokkal több élményt, sokkal tökélete-
sebb tereket, sokkal exkluzívabb életet, sokkal jobb döntéseket és sokkal 
hatékonyabb időmenedzsmentet tudnak garantálni nekünk, mint amit mi 
magunknak képesek volnánk biztosítani. Hogy ők jobban tudják, kik va-
gyunk, mint mi magunk: gondoljunk csak az „okos otthonok” elgondolá-
sára. Az okos otthon azon a feltételezésen alapul, hogy a digitális techno-
lógia és a különféle algoritmusok segítségével olyan világ hozható létre a 
számunkra, amely kimondottan a személyünkre szabott, amelyet éppen 
nekünk találtak ki. Lehetőségeink végtelenségéért autonómiánkkal fize-
tünk a tőkének. 

A lehetőségek kapitalizmusa persze a szabadság felfogását még egy 
szempontból módosítja. Világossá válik az egyének számára, hogy a sza-
badság korábbi formája, amely arra épült, hogy békén hagyják őket, hogy 
privát szférájukból kiűzzék a különböző autoritásokat és a hatalom, a 
piac szereplőit, egyszerűen nem mindig áll már érdekükben. Míg az au-
tonómia gátja a berlini „negatív” szabadság hiánya volt, a lehetőségek 
gátja nem egyszer annak megléte. A szabadság olyan jog, amelyről jo-
gunkban áll lemondani. Amikor a különböző weboldalak és alkalmazá-
sok felszólítanak arra, hogy fogadjuk el a különböző cookie- (süti-) beál-
lításokat, akkor ahhoz kérik hozzájárulásunkat, hogy lehetőségeket te-
remthessenek számunkra és ebből a célból felfüggeszthessék szabadsá-
gunkat. A posztmodern kapitalizmusban, ahol az autonómiát a lehetőség-
re cseréltük, számtalan esetben a szabadság feladása tűnik a leghelyesebb 
„szabad döntésnek”. Ezen új szabadságfelfogás létrehozásának folyama-
tában a platformok elterjedése jelenti a legfontosabb változást – amely-
hez fogható fordulatot csak a mesterséges intelligencia és a robotok tér-
nyerése hoz majd pár éven belül (Srnicek 2017; Poell – Nikeborg – 
Duffy 2022). A platform ugyanis nem csupán egy technológiai megoldás 
(appok, környezetek, operációs rendszerek), nem is csak egy gazdasági 
logika (kiskereskedelmi gyűjtőoldalak, közösségi média, streaming), 
vagy kultúra (Twitter, YouTube, Uber, Airbnb) – hanem a szabadságra 
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vonatkozó új ideológia is egyben. A Google már régen nem egy kereső, 
amin könnyen megtalálhatjuk, amire vágyunk, hanem egy, az 
okoseszközökön keresztül az életünk minden területén velünk lévő ajánló 
platform.  

Az autonómiát a lehetőségekre cserélő szabadság világképe azonban 
nem csak online, de offline is hódít. Sokan emlékszünk még, amikor a 
Sziget Fesztivál a „kell egy hét együttlét” szlogenjével hirdette magát, 
egy olyan helyként, ahol végre a külső világ kontrollja nélkül azt tehetsz, 
amit csak akarsz. Mára a reklám egy olyan kulturális kavalkádot ígér, 
amelyet csak ki kell élvezned, átengedned magad a forgatagnak, és a 
minden sarkon rád váró meglepetéseknek és élményeknek. A fesztivál 
így vált a szabadság kvázi-autonóm teréből szórakoztató platformmá a 
posztmodern kapitalizmus új szellemének megfelelően. Ennél azonban 
talán még direktebb és kézzelfoghatóbb példa a kapszulás kávék esete: 
korábban a kávézás valamilyen célt szolgált, vagy élvezetet, káros szen-
vedélyt jelentett. A kapszulás kávéfőző kapcsán azonban a platform-
logika arra szólít fel, hogy átengedd magad a forgalmazónak, aki majd a 
különböző kávé-élmények garmadájával kényeztet. Olyan kávékkal és 
olyan ízekkel, amelyeket magadtól ki sem tudtál volna találni, vagy meg 
sem tudtál volna ismerni. Vagy éppen így történik a különböző játékkon-
zolok univerzumában, ahol már nem csak fantáziavilágok sokaságát kí-
nálják számunkra, de még a karaktereket is kidolgozzák, amelyek bőrébe 
bújhatunk saját „valódi” világunk és „valódi” személyünk helyett. Hiszen 
ez a platform a kapitalizmus legfőbb üzenete. A platformon a lehetőségek 
végtelen tárháza vár rád, a nem szűnő választások világa, az opciók vég-
telen orgiája, a választék- és élménycunami, a szuverén létezés avatárjai-
nak sokasága, amelyhez soha nem juthatnál hozzá, ha te magad próbál-
nád meghatározni, hogy ki vagy és mit szeretnél, vagy ha a „régi módon” 
akarnál szabad lenni. Az állandóan ismétlődő „szuverén választás és in-
dividuális élvezet” imperatívusza veszi át az „önmagunkra találás és ön-
megvalósítás” permanens törekvésének a helyét – a platformszabadság a 
negatív szabadságét. 

Napjainkban ezért gyökeresen más feladat tornyosul a rendszerellenes 
baloldal előtt, mint fél évszázaddal ezelőtt. Akkor a szabadság és az au-
tonómia egymást feltételező párosának fenntartása és védelmezése volt a 
tét. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott. A posztmodern kapita-
lizmus nem a szabadság hamis tudatával üzletel, mint ahogy Marcuse 
gondolta (Marcuse 1990), inkább arra szólít fel, hogy önként szűkítsük 
be szabadságunkat. Ma az elsődleges feladat, hogy hadat üzenjünk mind-
annak, amit a rendszer kínálhat számunkra. Aki ugyanis a lehetőségek 
rabja, annak a szabadság csak igen korlátozott keretére van szüksége. Az 
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autonómia visszaszerzése nélkül ezért a szabadság nem lehet több, mint a 
választás állandóan ismétlődő, üres és öncélúvá váló gesztusa egy tökéle-
tesen individualizált világban. De mindez fordítva is igaz: a lehetőségek 
kapitalizmusának szabadságfelfogására az autonómiából eredő szabad-
ságigény a legveszedelmesebb. 
 
3. A láthatatlan forradalom: az autonómia visszatérése 
 
Merre vezet az autonóm politikai mozgalmak útja? A kérdés megválaszo-
lásához mindenekelőtt tisztáznunk kell egy lehetséges félreértést: az 
autonomizmus állítása azzal kapcsolatban, hogy a kapitalizmusban az 
emberek „formális alávetettségének” korszakát „reális alávetettségük” 
váltotta fel, nem valamiféle disztópikus vízió újracsomagolt változata. A 
kiindulópont tehát nem egy olyan állapot, amelyben a tőke már az egész 
világot saját képére formálta és a társadalmak döntő többségét arra kon-
dicionálta, hogy belesimuljon egy lázadás és negativitás nélküli „egydi-
menziós univerzumba”. Éppen ellenkezőleg. Az autonomista politikael-
mélet valódi újdonsága a kritikai elmélet legtöbb diagnózisához képest, 
hogy gyökeresen szemben áll az 1968 után általánossá váló narratívával, 
amely – bevallva, vagy öntudatlanul – a kritika céljának végső soron a 
tőke totális győzelmének megértését tekinti. Amit tehát meg kell érte-
nünk, az nem a rendszer, nem a végeredmény, nem a történelem vége 
(hogy aztán bebizonyítsuk, hogy úgysem maradhat így sokáig – mint a 
hagyományos baloldali kritika teszi), hanem az aktuális helyzet, a válto-
zás, a küzdelmek erőviszonyai: egy korszak, amelyben a tőke újabb és 
újabb módon próbál bennünket saját szolgálatába állítani – létrehozva és 
fenntartva egy egyre szétesőbb és fragmentáltabb kulturális-ideológiai 
komplexumot, amelyet kapitalista életünk közeg(ei)ként jelöl ki a szá-
munkra. A posztmodern kapitalizmusban tehát minden pillanat döntés: 
elfogadás vagy elvetés, önalávetés vagy ellenállás, besimulás vagy szem-
befordulás. A radikális-forradalmi politika alapja tehát napjainkban, hogy 
az egyént állandó feszültség alatt tartják – a kérdés, hogy mi, mikor és 
mekkora tömegnél csapja ki a biztosítékot. 

A 2000-es évekre kibontakozó „reális alávetés” rendszerének, az ún. 
kulturális kapitalizmusnak a kiépítési kísérlete szüli az autonomizmus 
felforgató energiáit a fiatalabb generációk tagjai között. Alapvetően há-
rom típusú ellenállási pontot azonosíthatunk be, amelyek a következő 
évtizedben döntővé válhatnak.  
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3.1 Fenntarthatóság  
 
Az első a fenntarthatóság kérdésköréből származik: egyre többen érzik 
úgy, hogy a mai fogyasztói paradicsom létezése olyan következmények-
kel jár mindannyiunk számára, amelyeket egyszerűen nem éri meg vál-
lalnunk a jövőben. Lehet, hogy a tőke ígéretei csábítóak sokak számára, 
de a bolygó teljes alávetésének módja nem tartható fent sokáig, és elvi-
selhetetlen konfliktusokhoz és következményekhez vezet. Ezért autonó-
miánkat a nyugati civilizációval, a nemzetközi status quo-val, a globális 
tőkével szemben kell létrehoznunk. A lázadás új formája gyökeresen 
szakít a klímamozgalmak megszokott hozzáállásával, amelyek céljuknak 
a klímaváltozás megakadályozását és a természet védelmét tekintik. 
Ahogyan Andreas Malm, az ökoautonomizmus egyik vezető teoretikusa 
fogalmaz: a globális felmelegedés megállítása éppen olyan irreális köve-
telés a jelenlegi viszonyok között, mint az „érintetlen természet” megőr-
zése, vagy a korábban állítólag létezett organikus együttélés helyreállítá-
sa, amely az ember és a természet valamiféle egymásba olvadását feltéte-
lezi. A katasztrófa már itt van, az érintetlen természet nem létezik többé 
és az ember elgondolása, aki maga is a természet része, egyike a konzer-
vatívok tévedésének. A jelen korszak új lázadása világosan látja a min-
denkori történelmi dinamikát: a természet lehet autonóm az emberrel 
szemben, de az ember nem lehet az a természetet illetően. Az embernek 
szüksége van a természetre, mert arra építi rá saját társadalmát és civili-
zációját. Ezért a küzdelem fő célja nem az, hogy meggátoljuk a klímavál-
tozást, vagy visszatérjünk a természetbe. A kapitalizmust kell felszámol-
ni, amelynek megszüntethetetlen alapja, hogy bizonyos módon építi rá az 
emberi társadalmat az ökoszisztémára. Minél előbb hozunk létre olyan 
létezésmódokat, tereket és gyakorlatokat az ember számára, amelyből 
más következik a természetre nézve, annál kisebb lesz a katasztrófa, amit 
a klímaváltozás jelent majd. A következő évtizedben tehát egy olyan ci-
vilizációs és életmódbeli lázadás kibontakozása várható, amely abból 
indul ki, hogy a fenntartható világ előfeltétele nem ragadható meg többé 
pozitív terminusokban, mint a technológiai újítások bevezetése, vagy 
különböző intézkedések érvényesítése (mint az átállás az elektromos au-
tókra) – hanem negatív jellegű: autonómia a tőkével és a jelenlegi „józa-
nul reagáló”, „bajokat kezelő”, „megoldásokban gondolkodó” nagypoli-
tikával szemben (Malm, 2018). 
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3. 2 Kultúra 
 
A második típusú lázadás a tőke világán belüli autonómiavesztés ered-
ménye, amelyet általában a pszichokapitalizmus fogalma mentén tár-
gyalnak. Amiről szó van, az a valóságos, az autentikus, a legbelsőbb, az 
én lázadása a tőke elvárásai ellen: a világ ellen, amit létrehozott és 
amelyhez hozzá próbál idomítani bennünket. Minél mélyebben avatkozik 
azonban be a tőke a lelki-érzelmi folyamatainkba, annál inkább abszolút-
tá válik az autonómiánk hiánya. A posztmodern kapitalizmusban ugyanis 
a lehetőségek kiaknázásának ára, hogy önmagunkat folyamatosan kultu-
rális logikáknak vessük alá – amely csak úgy lehetséges, ha állandó ön-
kontrollt, önmegtagadást és öncsonkítást hajtunk végre. Ahogy Byung-
Chul Han megfogalmazza: a mai kapitalizmusban állandóan optimalizál-
nunk kell önmagunkat, hogy pontosan megfeleljünk azoknak az előzetes 
elvárásoknak, amelyeket a munka, a szórakozás, a kapcsolatok, az élmé-
nyek, a fogyasztás világa támaszt számunkra (Han 2020). Ebből ered, 
hogy ma sokan lázadnak úgy, hogy a kulturális kapitalizmus által kínált 
munkák helyett „alacsony presztízsű” munkákat végeznek (inkább vá-
lasztva a gürizést), a kulturális kapitalizmus által kevésbé érintett állami-
kulturális-civil szférában helyezkednek el (az ottani jóval kevesebb fize-
tés ellenére), esetleg kisvállalkozóként próbálkoznak (vállalva a bizony-
talanságot és versenyhátrányt), hogy megszabaduljanak a lelki és pszi-
chés „agymosástól és alávetéstől”, ami a „menő” állások piacán várja 
őket. Mások a tőke által definiált párkapcsolatra, a közösséginek nevezett 
médiára, vagy a szórakozás, a társaság, a turizmus, az élmény bizonyos 
változataira mondanak nemet. Egyre többen tekintenek gyanakodva a 
globális akadémiai szférára, a piacra termelő tömegoktatásra, a tudomány 
piaci megszállására. És vannak olyanok is szép számmal, akik közvetle-
nül a sokat ígérő kulturális-kommunikációs-lelki formákat tagadják meg, 
amelyek elvárásként nehezednek rájuk. 

 
3. 3 Munka  
 

Végezetül – ha már a munka kérdése szóba került – a harmadik típusú 
ellenállás abból a szituációból születik, hogy a rendszer egyre kevésbé 
tudja összeilleszteni a fogyasztás és a munka világát. A tőke úgy alakítja 
át folyamatosan a rendszer kulturális alapjait, hogy abba már egyre ke-
vésbé „fér bele” az, hogy az egyéneknek dolgozniuk kelljen. Ma nem a 
munkásosztály, hanem a jól képzett fogyasztók lázadnak a munka ellen – 
és talán önmaguk ellen is. Ahogyan Sarah Jaffe Work Won’t Love You 
Back című könyvében megfogalmazza, a kulturális kapitalizmusban a 
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bérmunkát a „szerelemmunka” ideológiájába csomagolják. Azt állítják, 
hogy mindenki megtalálhatja azt a munkát, amely összeegyeztethető a 
magánéletével, kreatív, izgalmas, önmegvalósító és ráadásul még sokat is 
fizetnek érte. A szerelemmunka az, amit még akkor is csinálnál, ha nem 
fizetnének érte, mert jól érzed magad benne és nem is tudnád, mihez kez-
denél nélküle. A munka tehát fantasztikus dolog – ha mégsem így érzed, 
akkor veled van a probléma: vagy át kell alakítanod önmagad, vagy még 
nem találtad meg a megfelelő helyet, ahol dolgozz. A munka így már – 
mondja a kulturális kapitalizmus – nem a fogyasztás alapja, szükséges 
rossz, hiszen a gazdaság új szektoraiban immár felszámolható a termelés 
és fogyasztás, pénzkereset és magánélet, gürizés és jóllét évszázados ellen-
téte. Nem nehéz belátni, hogy azok, akik életüket a szerelemmunka alá 
rendelik, és fogyasztásukat a karrier-identitások köré építik, túl könnyen 
eszmélhetnek rá, hogy valójában bullshit munkájuk (Graeber 2020) van és 
a rendszer más megoldást nem kínál számukra ezzel szemben, mint a 
bullshit fogyasztás. Így válnak ma sok esetben az autonomizmus potenciá-
lis alanyává éppen az olyan vezető tőkés szektorok dolgozói, mint az in-
formatika: akik számára úgy vetődik fel a kérdés, hogy személyes nihiliz-
mus és jövőtlenség, vagy kollektív forradalom és lázadás.  

Akár a fenntarthatóság, akár a kultúra, akár a munka kérdését nézzük, 
a lázadás új típusú impulzusaival állunk szemben, amely emberek millió-
inak mindennapjait határozza meg. Ennek alapja egyfajta szembesülés. 
Eszerint a rendszer fejlődést ígér számunkra, de valójában csak a saját 
profitja érdekli. Azt állítja, hogy értékeket és célokat kíván megvalósíta-
ni, hogy a mi szükségleteinket elégíti ki, hogy a társadalmi felelősség, a 
közösség és az emberi önmegvalósítás érdekli, de kiderül, hogy csak ránk 
akarja sózni áruit és szolgáltatásait. Elhitetné, hogy nekünk jó, hogy dol-
gozhatunk, hogy kreatívok és hasznosak lehetünk, de kiderül, hogy csak 
azért mondja ezt, mert szüksége van ránk a nyereség érdekében – és 
csakis azért van szüksége ránk. Tudásról és technikai fejlődésről beszél, 
de csak a relatív értéktöbblet és az életünk teljes kontrollja motiválja.  

Ha tehát fenntartható civilizációt, valódi értékeket, kapcsolatokat, ön-
megvalósítást, szabadságot, célokat, szükségleteket, tevékenységeket, 
kreativitást és értelmet keresünk a világban, azt nekünk kell megtalálni, itt 
és most a tőke univerzumának árnyékában. Amit a tőke ígért nekünk, csak 
a tőkével szemben valósítható meg, csak autonóm módon – és erre milliók 
eszmélnek rá nap, mint nap. Az autonomizmus a 21. században erre ala-
pozva magabiztosan jelenti ki: a forradalom nem múlt el, csak átalakult. 
Míg a „formális alávetés” időszaka a nyílt társadalmi lázadás és a politikai 
forradalom látványos robbanásait idézte elő, a „reális alávetés” kapitaliz-
musát a láthatatlan forradalmak folyamatos cirkulálása és áramlása kíséri.  
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Ennek legalapvetőbb szintjét a John Holloway által leírt jelenség adja, 
amikor az emberek milliárdjai mondanak újra meg újra nemet a tőke egy-
re szaporodó elvárásaira és éreznek rá az autonómia ízére – például a 
home office alatt a koronavírus-járvány idején (Kiss 2021; Holloway 
2011). Eggyel feljebb a tudatos lázadás aktusaival találkozhatunk, ami-
nek során az egyén igyekszik kivonni magát a munka, a fogyasztás, a 
politika világából. Az egyéni szembenállás persze soha nem vezethet a 
rendszerrel való teljes szakításhoz, viszont fontos szerepe van abban, 
hogy a mindennapok konfliktusai és nehézségei során elmélyítse azokat 
az attitűdöket és alapállásokat, amelyek egy valóban autonóm létezés 
alapjait jelentik. A következő fokozatot a kezdeményezések jelentik, 
vagyis azok a megoldások, amelyek során emberek összeállnak, hogy 
valamely problémára saját választ találjanak – a szövetkezeti lakásépítés-
től az ökogazdálkodásig. Bár ezek nem jelenthetik közvetlenül a rendszer 
alternatíváját, megalapozhatják a közösségek szintjét, vagyis azt a pontot, 
amikor az emberek egy csoportja már egész életvitele során épít a többi-
ekre: a kölcsönösség és együttműködés alapján egyre kevésbé függ a 
kapitalizmustól és egyre több területet képes alternatív módon újrakonst-
ruálni, különös tekintettel az emberi kapcsolatokra. Végezetül az ellen-
társadalmi szinten a tőkével szembeni autonóm fellépés már olyan mére-
teket ölt, hogy a tőke azt nem képes többé integrálni saját logikájába. A 
különböző szinteken az addig jobbára láthatatlan forradalmak egyre lát-
hatóbbá válnak és egyre inkább megjelenik a koordináció és az 
(ön)reprezentáció valamifajta igénye. A forradalom láthatóvá válása eny-
nyiben politizálódásának folyamata is.   

Az autonomizmus szerint a forradalom tehát nem az össztársadalmi 
robbanással kezdődik, mint a korai és a modern kapitalizmus munkás-
mozgalmi és szociális baloldala remélte. Éppen ellenkezőleg: azzal ér 
majd véget.  
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Társadalmi evolúció és állami szabályozás 
Gondolatok Somló Bódog evolúciós szemléletű  

társadalomfilozófiájáról 
 
1. Bevezetés 
 
Az állam gazdasági szerepvállalását érintő diskurzusok egyidősek a mo-
dern közgazdaságtan eszmetörténetével. S bár a legmaradandóbb gazda-
ságfilozófiai vitairatok (pl. Hayek 1948) vagy közgazdasági alapművek 
(pl. Keynes 1936 vagy Friedman 1962) által felvázolt keretek között fo-
lyó viták folyamatosan jelen voltak a közgazdasági gondolkodásban, a 
mind gyakrabban megjelenő piaci krízisek illetve válsághelyzetek sok-
szoros mennyiségben és újabbnál újabb dimenziókban hozták napvilágra 
a piac versus állam klasszikus dilemmáját, fókuszpontot nyújtva az ilyes-
fajta vizsgálódásoknak. 

Az elmúlt időszakban soha nem tapasztalt koncentráltságban jelentek 
meg piaci problémák a nemzeti és nemzeteket összefogó gazdaságokban. 
A pénzügyi világválság, az energiaválság, az ellátási láncok válsága, a 
Covid okozta gazdasági problémák, az orosz-ukrán háború, stb. még ön-
magukban is nagyon súlyos és mielőbbi megoldást sürgető helyzeteket 
teremtettek illetve teremtenek, így az állami beavatkozás kérdése és a 
szabályozás mikéntje ismét központi jelentőségűvé vált a közgazdasági 
irodalomban.  

Ugyanakkor a modern jóléti államok gazdaságát vizsgálva, a piac 
kontra állam vita eredeti formájában már aligha lehet napirenden. A pi-
acgazdaságok mintegy két évszázados tapasztalata egyértelműen bizo-
nyítja, hogy a piaci logika kizárólagos érvényesülése nemkívánatos 
eredményhez vezethet. A piaci működés ciklikussága válságokat, a sze-
lekciós mechanizmusa pedig növekvő vagyoni különbségeket termelhet 
ki, ugyanakkor a piaci logika nem képes létrehozni olyan, a társadalom 
számára nélkülözhetetlen javakat, amelyeket a közjavak közé sorolunk. 
Az állam gazdasági helye és szerepe felől tehát aligha lehet kétségünk, a 
három alapvető gazdaságpolitikai funkció, a stabilizáció, a redisztribúció 
és az allokáció – valamint az ezek keretét jelentő szabályozási funkció – 
nélkülözhetetlenek a gazdaságban. Abban a tekintetben azonban annál 
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több kérdés és kétség merül fel, hogy az állam szükségszerű gazdasági 
térnyerése, valamint az állam gazdasági szabályozásának mikéntje vajon 
hogyan és miben képes szolgálni a gazdasági hatékonyságot és végső 
soron a társadalmi jólétet. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a piac kontra 
állam vita helyett a piaci hatékonyság versus állami szabályozás kérdés-
köre került a vizsgálódások középpontjába. 

Az állami beavatkozás helyét, indokát, mibenlétét és hatékonyságát 
tárgyaló témakörnek könyvtárnyi irodalma van, ám ez a tanulmány egy 
végtelenül szomorú apropó okán az interpretációknak csak egy nagyon 
szűk szeletére kíván koncentrálni. A vizsgálat reflektorfénye alapvetően a 
társadalmi-gazdasági fejlődésre, azon belül is a társadalmi haladás orga-
nikus szemléletére, valamint a társadalmi-gazdasági intézmények kiala-
kulásának alapvető mozgástörvényeire fog vetődni, és ebben a kontex-
tusban kívánja érinteni az állami szerepvállalás helyét és szerepét. A 
Szabó Gábor kollégám és barátom emlékére és tiszteletére született jelen 
írás az állami beavatkozás melletti érvek egy olyan, a közgazdasági iro-
dalomban sajnos csak kevéssé ismert vitairatát veszi górcső alá, amely-
nek tárgyalásmódja és társadalomfilozófiai közelítésmódja ebbe a tanul-
mánykötetbe leginkább beilleszthető. Az alábbiakban a szomorú sorsú 
Somló Bódog evolúciós teóriájának a témakört érintő gondolatait és azok 
kritikáját mutatom be egy, az elméleténél valamivel komplexebb kontex-
tusba helyezve, végső soron azzal a céllal, hogy e kötet megjelenésekor 
éppen 150 éve született nagyszerű társadalomtudós előtt is tisztelegjek. 
 
2. A társadalmi-gazdasági evolúció gondolatának genezise 
 
A társadalmi fejlődés magyarázatául szolgáló elméletek között szép 
számban találhatók olyanok, amelyeket evolúciós szemléletűnek tekint-
hetünk. Általában azokat az elméleteket és tudományos ismereteket szok-
ták evolúciós megközelítésűnek nevezni, amelyek a világban tapasztalt 
rendet, a természeti fejlődést és a társadalmi haladást az egyéni szinten 
értelmezett cselekvések és tapasztalatok nem szándékolt – inherens és 
emergens – következményének tekintik. Az evolúciós teóriák további 
jellemzője, hogy vizsgálódási tárgyuk időbeli változásainak okait vagy 
mechanizmusait is fontosnak tartják felkutatni (Sheldrake 1989), e válto-
zások okait endogén hatásokra vezetik vissza (Witt 2003), illetve az egy-
szerűből és kézenfekvőből különféle szelekciós mechanizmusok hatására 
létrejövő bonyolult jelenségeket vizsgálják (Vámos 2003). 

Az evolúció metaforája eredetileg a változást, a fejlődést, a haladást volt 
hivatva hangsúlyozni és magyarázni, így a különböző történeti kutatásokban 
és az egyes társadalomtudományi megismerésekben a haladás egyetemes 
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irányának bizonyításához szolgált mintegy „progresszivista” módszertani 
megalapozásként. Ugyanakkor az evolúció korai megközelítései nem csak a 
történelmi haladás folyamatainak kijelölésére, hanem egyben a céljainak 
leírására is szolgáltak. Végső soron ez a felfogás határozta meg Spencer, 
Comte vagy Marx gondolkodásmódját a múltról és a társadalmi haladás 
mikéntjéről, de bizonyos tekintetben ide sorolható Durkheim elmélete is, 
mely szerint a munkamegosztás fejlődése törvényszerűen vezetett a korai 
társadalmak „mechanikus szolidaritásától” az „organikus szolidaritás” mo-
dern társadalmai felé (Sárkány – Somlai 2004, 17). 

Érdekes tény, hogy a korai, egymással versengő evolúciós tanok épp a 
későbbi győztes elméletnek, a darwini evolúciós gondolatnak a fogalmi 
és logikai kereteivel leírható módon, azaz a tudományos felfedezések 
által létrejövő inspiratív környezetben megszülető újabb és újabb, egy-
mással versenyző teóriák (variációk) természetes szelekciója révén ma-
radtak alul. A Darwin előtti első evolúciós tanok általános jellemzője, 
egyben alapvető tévedése és alulmaradásuknak legfontosabb oka ugyanis 
az a finalista felfogás volt, hogy a fejlődés szükségszerű, és minden vál-
tozás az alacsonyabb rendűektől a magasabb rendűek felé, a primitívtől a 
fejlettekig, az egyszerűtől a bonyolultig mutat utat. Amíg tehát ezek az 
alternatív megközelítések lényegében mind az egyenes vonalú törzsfejlő-
dési sorozatok koncepcióján alapultak, addig Darwin óriási érdeme az 
volt, hogy fölvetette az elágazó evolúció első logikailag koherens és el-
lentmondásmentes elméletét (Mayr 2001, 35), amelyben a haladás helyett 
inkább a folyamatos változást, valamint a természet sokszínűségét ma-
gyarázza, és amelyben a változások irányát és célját a természetes – tu-
dattalan – szelekcióra és a véletlenre bízza. 

A társadalomtudományokon belül megjelenő evolúciós gondolatok 
sok tekintetben a hagyományos, pozitivista tudományszemlélettel szem-
ben megfogalmazódó első lázadások voltak. Darwinnak a világ alakulá-
sát és állandó változását magyarázó evolúciós elméletének logikai meg-
közelítése kiváló elméleti-módszertani keretet, tárgyalásmódja pedig al-
ternatív vizsgálati és érvelési lehetőségeket teremtett a társadalmi jelen-
ségek felkutatásában és megértésében. Mivel Darwin teóriája időtállónak 
bizonyult, így mindmáig kiapadhatatlan forrásként szolgál a társadalom-
tudományok számára. Az evolúció általános elmélete értelmezhető pél-
dául a pszichológiai, társadalmi, gazdasági és technikai rendszerekre, így 
használható az elme (Nánay 2000) és gondolkodás (Tomasello 2002), a 
kultúra (White 1959; Boyd és Richerson 1985; Mannhardt 2004), a piac, 
a technológia, az innováció (Schumpeter 1911; Sahal 1981) vagy az em-
beri viselkedés és természet (Lorenz 1996) időbeli változásának a leírásá-
ra. 
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Meglepő, de Darwin saját fejlődéselméletének alapötletét és logikai ke-
retét társadalomtudományi terméknek, evolúciós gondolatait pedig Mal-
thus tanának1 tekinti. (Darwin [1859] 2000, 61). Darwinnak talán e gondo-
latán felbátorodva Hayek úgy fogalmaz, hogy „[...] nemcsak azt állítom, 
hogy az evolúció gondolata régebbi a humán- és társadalomtudományok-
ban, mint a természettudományokban, még amellett is kész vagyok érvelni, 
hogy Darwin az evolúció alapötletét a közgazdaságtanból kölcsönözte.” 
(Hayek 1992, 31) De Schumpeter is kiemeli, hogy Darwin Malthus demo-
gráfiai és közgazdasági gondolatainak a megismerését követően vállalata 
fel nagyapja, Erasmus Darwin téziseinek továbbfejlesztést (Schumpeter 
1954, 445). Darwin műveiből és kiterjedt levelezéséből továbbá az is fel-
sejlik, hogy a növény- és állatvilág legalább olyan mértékben lett a brit 
szigetek piacgazdasági mechanizmusainak mintájára leképezve, mint for-
dítva (Young 1969, 113; Tunzelmann 1991, 274). 

Malthus alaptézise, miszerint az emberiség és a társadalmi rend örök 
természeti törvények és nem a tudatos tervezés uralma alatt áll, jól illesz-
kedik ahhoz a 18. századi brit morálfilozófia társadalomelméleteiben tetten 
érhető angol individualista felfogásához, amely markánsan különbözik a 
karteziánus alapokon álló, a társadalmi-gazdasági rendet tudatos cselekvés-
re visszavezetni próbáló francia – kontinentális – individualizmustól. Ezt a 
különbségtételt a témánk logikai vonalvezetése szempontjából Hayek (Ha-
yek 1948) ragadja meg a legjobban, amikor a tudatos tervezés helyett Hu-
me, Mandeville2, Smith vagy Ferguson gondolataira támaszkodva az em-
beri hagyományon illetve tapasztalaton alapuló tudást, valamint az ennek 
révén megalkotott és közmegegyezésen alapuló szabályokat tekinti a tár-
sadalmi rend létrehozójának és végső soron a szerves és spontán változása 
alapjának (Hayek 1948, 4). A Hayek által interpretált és az angol felvilá-
gosodás képviselőinek tulajdonított evolúciós szemlélet tehát elveti azt a 
lehetőséget, hogy a stabilan fennmaradó társadalmi intézmények rendszere 
tudatos tevékenység eredményeként alakulnak ki. Szerinte a társadalmi 
rend spontán módon jön létre, különböző társadalmi konvenciók és szabá-
lyok között megvalósuló egyéni cselekvések és spontán társadalmi önszer-
veződések eredményeképp, az utánzásos tanuláson alapuló szelektív evo-
lúció termékeként (Orthmayr 2004, 4). 

                                                 
1 Thomas Malthus An Essay on the Principle of Population [1798] című művéről van 
szó. 
2 Legalább a lábjegyzetből ne hagyjuk ki, hogy Hayek a legelső „Darwin előtti 
darwiniánusnak” a polgári közgazdaságtan megalapozóinak – és így Adam Smithnek is 
– szellemi táptalajt nyújtó Mandeville-t tekinti: „[...] nekem úgy tűnik, hogy sok vonat-
kozásban Darwinnál tetőzik az a fejlődés, amelynek elindítása mindenki másnál inkább 
Mandeville nevéhez fűződik.” (Hayek [1978] 1995, 494) 
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Hayek természetesen a piacot is a társadalmi evolúció olyan produk-
tumának tekinti, amely egy spontán módon létrejött rend mellett biztosít-
ja a gazdaság számára a legnagyobb hatékonyságot. Gondolatmenetében 
a piaci mechanizmusok a társadalmi fejlődés által kiépülő intézményi 
keretek között és rögzült társadalmi viselkedésminták mellett működnek, 
és ezek függetlenek a bennük résztvevő egyének céljaitól és mérlegelése-
itől (Orthmayr 2004, 4), ugyanakkor mégis előmozdítják az egyéni célok 
elérését. Ez a logika tehát az egyéni cselekvések nem szándékolt követ-
kezményeként értelmezi a spontán rend és a csoportszintű – és a csoport 
tagjai számára előnyös – magatartásszabályok kialakulását és fennmara-
dását (Gedeon 2007, 1).  

A skót morálfilozófia hagyományainál maradva érdemes Adam Smith 
láthatatlan kéz metaforáját is evolúciós perspektívában megidézni. Gon-
dolataiból ugyanis jól kivehető, hogy a szabad és tiszta piaci viszonyok 
megjelenésével valamiféle új szelekciós környezet jelent meg, ami alap-
jában változtatta meg a gazdasági fejlődés jellegét. És ahogy Darwinnál 
az önző egyedek túlélésért folytatott harca, valamint adaptációs kénysze-
re vezet el az élővilág változatos és életképes formáihoz, Smith gazdasági 
evolúciójában a szabad verseny szülte láthatatlan kéz reprezentálja azt az 
evolúciós mechanizmust, amely révén az önérdekű megnyilvánulások 
természetes szelekciói és jótékony megnyilvánulásai is beindulhatnak. E 
létező, de láthatatlan kéz olyan hatóerők komplex rendszerének bizonyul 
nála, amelyek a társadalmi életet és a gazdasági rendet egyaránt meghatá-
rozzák. Egy konkrét példája szerint ugyanis az egyént egy „[...] láthatat-
lan kéz vezette egy olyan cél felé, melyet ő nem is keresett, [...] azzal, 
hogy ő a saját érdekét követi, gyakran a társadalomét eredményesebben 
mozdítja elő, mintha annak előmozdítása lett volna valóságos célja.”  
(Smith [1776] 1940, 449) 
 
3. Somló Bódog evolúciós teóriájának sarokpontjai és korlátai 
 
A társadalmi evolúció Somló Bódog által interpretált teóriája [1907] is 
elsősorban a darwini fogalmi keretek között vázolja fel a társadalmi sze-
replők és az azok környezetét magába foglaló gazdasági-társadalmi in-
tézmények közötti kapcsolatok alapvető sajátosságait. De fejlődéselméle-
te logikája tekintetében is Darwinéval egyezik meg. Egyrészt szintén 
elutasítja azt a felfogást, hogy a világot mozgató okok között kell lennie 
egy végső oknak, egy cél-oknak, és természetesen csak ez szabhat utat és 
irányt az evolúciónak. „A természetes kiválasztást nem foghatjuk fel te-
leologikusan. Az nem követ célt. Nem szabad azt olyan folyamatnak te-
kintenünk, a mely a faj tökéletesbitésére irányul, a mely magasabb rendű 
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fajok létrehozására tör.” (Somló 1907, 61) Másrészt, ahogyan Darwin 
kiválóan érzett rá Lamarck azon elképzelésének fontosságára, miszerint a 
fajok evolúciójának egyik meghatározó tényezője a környezet és annak 
folyamatos változása (Hodgson 2003), Somló szerint is a környezet szab-
ja meg a benne élő szervezet működésének irányát, sőt, magának a szer-
vezetnek a struktúráját is létrehozza (Somló 1907, 57); ugyanakkor a 
mindenkori környezet választja ki azt is, hogy mi a fennmaradásra legin-
kább alkalmas variáció (Somló 1907, 63). 

Somló a környezeti determinációk szerepének kihangsúlyozása során 
az egyén társadalmi keretek között hozott szabad, minden kényszertől 
mentes döntési lehetőségeinek libertiánus felfogását is bírálja. Szerinte 
„minden ember puszta létezése és mindennemű cselekvése kényszert 
gyakorol a vele együtt élő emberek cselekvésére” (Somló 1907, 50-51), 
és ezek a kényszerítő mechanizmusok éppúgy létrejönnek a szabad piaci 
verseny körülményei között, ahogy az állami szabályozás keretrendsze-
rében. Somló valójában azt fogalmazza meg időtálló logikával, hogy a 
különböző emberi cselekvések és tapasztalatok során felépülő, akár spon-
tán, akár jogi eszközökkel szabályozott társadalmi és gazdasági rend – 
ahogyan ő fogalmaz, a szervezetet körülvevő környezet (Somló 1907, 53) 
– viselkedési és cselekvési diszpozíciókat állít fel az egyének számára a 
legkülönfélébb társadalmi és gazdasági helyzetekben. „Versenytársam is 
kényszerít leszállanom munkám árával, akár akarok, akár nem, s ha ring 
alakul valamely üzletágban, nem emelhetem áraimat a ring által megsza-
bottak fölé, akár akarok a ringbe belépni, akár nem.” (Somló 1907, 52) A 
gazdasági-társadalmi környezet változása szülte kihívások azonban az 
egyének részéről különböző, újabb és újabb akciókat és reakciókat (vari-
ációkat) eredményeznek, amelyek versenyét szintén a környezet dönti el 
úgy, hogy természetes szelekciós mechanizmusai rostaként szolgálnak. 

Somló teóriájában külön tárgyalás alá helyezi az emberi biológiai, 
vagy ahogyan ő fogalmaz, zoológiai (Somló 1907, 84) tartalmának és 
társadalmi voltának evolúcióját, valamint a természeti – nála fizikai 
(Somló 1907, 77) – és a társadalmi környezet szelekciós hatását, mégsem 
választja el a természeti és a társadalmi dimenziót egymástól. Sőt, az 
embernek mint társadalmi lénynek a biológiai evolúciója létére vagy nem 
létére vonatkozó korabeli vitairatok megidézésén keresztül a mai uralko-
dó állásponttal épp fordított következtetésre jut. Vagyis szerinte az ember 
biológiai evolúciója a kialakuló társadalmi létformájával még nem feje-
ződött be, a társadalmi környezet okozta szelekciós hatások az egyének 
biológiai (testi-lelki-szellemi) tartalmának változásán keresztül működteti 
a korábban felvázolt társadalmi evolúciót. 
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Somló a saját gondolati-logikai rendszerében kizárólag a természetes ki-
választódás folyamatára koncentrál, és annak tudattalan mechanizmusát 
használja fel arra, hogy hogy az állami beavatkozás és szabályozás létrejöt-
tét, valamint annak mikéntjét is a társadalmi evolúció részének tekintse. 
Ugyanakkor a környezet szelekciós mechanizmusának alanyaként az egyént 
nevezi meg, azaz a természetes szelekció és az ember biológiai evolúciójá-
nak meglétét egymás feltételéül szabja, így arra a következtetésre jut, hogy 
amennyiben a szelekciós mechanizmusok és a természetes kiválasztás tényét 
nem vitatjuk, akkor az egyén zoológiai fejlődése a civilizációval, az ember 
társadalmi lénnyé válásával sem érhet véget (Somló 1907, 77).  

Somló számára tehát a biológiai és a társadalmi evolúció folyamata 
egyetlen dimenzióban és kizárólag az egyén szintjén kapcsolódik össze. 
A társadalmi evolúció szerepét vizsgáló mai megközelítések azonban a 
környezeti hatások által létrejövő szelekciós mechanizmusok szerepét 
nem közvetlenül az ember biológiai tartalmára vonatkoztatják, hanem 
annak társadalmi létformájához kötik, és ezzel a természetes kiválasztó-
dás alanyát nem magával az egyénekkel, hanem az általuk közösen létre-
hozott kultúrával azonosítják. A kulturális evolúció különböző megköze-
lítései szerint ugyanis az embernek a sajátos evolúciója révén alakult ki a 
kultúrára való képessége (Geertz 1973), valamint e képességnek a bioló-
giai összetevői meghatározták azt is, hogy a kultúrához való adaptálódás 
és magának a kultúrának a formálása is sikerrel járjon. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az alkalmazkodás egyéni, vagy csoportok szintjén zajlik, az 
evolúciós változások azonban a különböző társadalmi struktúrákban és 
kulturális elemekben következnek be (Sanderson 2001). Vagyis ebben a 
logikában az ember társadalmi lénnyé válásával a biológiai evolúció he-
lyett a kulturális evolúció, az egyéni szint helyett vagy mellett pedig a 
csoportszintű viselkedés vette át a főszerepet a környezeti változásokra 
reagáló sikeres adaptáció folyamatában.  

A fenti megközelítés amúgy Somló és kortársai számára is ismert le-
hetett, hiszen az antropológus Edward Burnett Tylor 1871-ben megjelent 
Primitive Culture című művében már úgy foglal állást a kultúráról, mint 
ami állandó változásában szab irányt a társadalmi cselekvéseknek és 
gondolatoknak. Szerinte „a kultúra a maga teljes etnográfiai értelmében 
az az összetett egész, amely magában foglalja a tudást, hiedelmet, művé-
szetet, törvényt, hagyományt és mindazon egyéb képességet és szokást, 
amelyre az embernek a társadalom tagjaként szüksége van” (Tylor [1871] 
1989, 167). Így minden kultúra lehetőségek és korlátok összekapcsolt, 
bonyolult és komplex rendszerének tekinthető, amelyek meghatározzák 
az emberi gondolatok és cselekvések mibenlétét, ugyanakkor válaszul is 
szolgálnak azok okaira.  
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A kultúra ismerete ezért segíthet megérteni az egyének és közösségek 
társadalmi-gazdasági viselkedésének különbségeit, a kulturális evolúció 
pedig elsősorban a darwini fogalmakat és megismerési utakat használja 
fel arra, hogy a kultúra formálódását és a társadalmak, közösségek sajá-
tos működését és sokszínű működőképességét magyarázza. Eszerint a 
különböző társadalmakban a legkülönbözőbb ideák, szokások, attitűdök, 
cselekvések vetélkednek egymással, de az újak csak akkor válhatnak egy 
adott kultúra integráns részeivé, amennyiben képesek a meglévő rend-
szerhez illeszkedni, és csak annyit képesek változtatni, amelyek még nem 
rombolják le a kultúra bevált és kipróbált mechanizmusait.  

Ahogy Hayek társadalomfilozófiájában is körvonalazódik, a kulturális 
evolúciót magyarázó elméletek szerint is nagy jelentősége van a csoport-
szelekciónak, vagyis annak, hogy az egyéni sikeres akciók tanulással, 
utánzással másolódnak le (replikálódnak) a társadalomban, amelyek így 
formálják a csoportos viselkedést is. És természetesen nincs ez másképp 
a piac működésénél sem, hiszen az egyéni döntéseket befolyásoló, azok 
környezetét jelentő piaci eljárások és szabályok csak a társadalmi-
kulturális evolúció eredményeképpen jöhetnek létre, úgy, hogy maga a 
piac nem csak egyéni akciókat, hanem csoportos viselkedéseket is sze-
lektál, a természetes szelekció pedig csoportszinten, mintegy viselkedési 
szabályként ad visszaigazolást a sikeres adaptációról (Hayek, 1976).  

 
4. Az állami szabályozás helye és természete Somló evolúciós elméle-
tében 
 
Az eddig elmondottak azt próbálták tisztázni, hogy Somló társadalmi 
fejlődést leíró evolúciós gondolata leszűkíti a társadalmi szinten megje-
lenő természetes kiválasztódás folyamatát, hiszen kizárólag egyéni szint-
re helyezi a környezeti hatások és változások szülte adaptív cselekvése-
ket. A következőkben az elméletének másik központi elemére, az általa 
interpretált természetes kiválasztás sajátosságaira koncentrálunk, egyben 
bemutatni próbálva azt, hogy ennek a mechanizmusnak a reflektorfénybe 
állítása milyen viszonyban áll az állami szabályozással, és ez milyen 
eredménnyel szolgál a társadalmi haladás megértését szolgáló evolúciós 
megközelítésében.  

Somló szerint a természetes szelekció mechanizmusa nem áll meg a 
civilizáció küszöbén, sőt, továbbra is központi jelentőségű a társadalmak 
jövőbeli fejlődése szempontjából. Szerinte ezért az idő előrehaladtával 
megnövekedő állami feladatellátás miatt a legfontosabb kérdés annak 
megválaszolása, hogy „minő viszonyban van az állami szabályozás a 
természetes kiválasztáshoz” (Somló 1907, 94), azaz a mesterséges embe-



106 

ri beavatkozás miként viszonyul a természet törvényeihez (Somló 1907, 
97). A két oldalt Somló a jövőre vonatkozó bizonytalanság fogalmán 
keresztül kapcsolja össze. Szerinte ugyanis mindaddig, amíg az ember 
hatalma és tudása korlátozott, amíg a környezet által előre nem látott 
hatások következnek be, a természetes szelekció mechanizmusa létezni 
fog. Másrészt a mesterséges beavatkozás számos tekintetben maga is 
előre nem látott környezetnek válik szülőjévé (Somló 1907, 95), így az 
állami szabályozás adott ponton segíthet a bizonytalanságok felszámolá-
sában, de máshol épp az újabb bizonytalanságok teremtésével élteti to-
vább a természetes kiválasztást. Somló ezzel a megközelítéssel voltakép-
pen oda jut el, hogy nincs olyan mesterséges beavatkozás, ami a termé-
szetes fejlődést és a természetes kiválasztást megakadályozná (Somló 
1907, 98), és végső soron a mesterséges beavatkozás is természetesnek 
tekinthető, hiszen a természetes fejlődésnek (Somló 1907, 99) és annak 
az emberi akaratnak az eredménye, ami a természetes törvényeknek en-
gedelmeskedik (Somló 1907, 101).  

Evolúciós perspektívából szemlélve, állításának első fele aligha kérdő-
jelezhető meg, hiszen a társadalom tagjai és csoportjai által, a környezeti 
hatások szülte akciókat és interakciókat, valamint – ahogy a kulturális 
evolúció létezésében hívők gondolják – a különböző viselkedési elveket, 
eszméket és más kulturális tartalmakat továbbra is a környezet szelektál-
ja, pontosan előre nem jelezhető irányt szabva a társadalmi fejlődésnek. 
Az állítás második fele azonban épp az evolúció logikájából fakadóan 
jócskán vitatható.  

Somló az érvelésében Spencernek az állami beavatkozást elutasító tár-
sadalmi fejlődéselméletét támadja, mert szerinte logikailag csak az lehet 
a helyes következtetés, hogy amennyiben „[…] a társadalom természetes 
fejlemény, nem pedig mesterséges csinálmány […]”, akkor aligha lehet 
helytelen és veszedelmes az állam – mint „természetes fejlemény” – be-
avatkozása „[…] annak a természetes fejlődésnek rendjébe, a melynek a 
saját maga létét köszönheti” (Somló 1907, 102). Ebben a logikában tehát 
az állam ugyanolyan spontán és természetes módon létrejövő társadalmi 
intézmény, mint bármely más, de érvelésében megelégszik azzal a konk-
lúzióval, hogy az állami szabályozás is a társadalmi fejlődésnek a termé-
szetes folyamata, ami nem zárja ki a természetes kiválasztás folyamatát 
(Somló 1907, 103).  

Somló evolúciós teóriája tehát oda konkludál, hogy a környezeti kihí-
vásokra válaszként szolgáló egyéni cselekvések inherens és emergens 
módon hoznak létre időtálló, de a környezeti hatások miatt mégis folya-
matosan változó társadalmi intézményeket, és ez az állami intézmények 
tekintetében sincs másképpen. Az állami szabályozás természetével kap-
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csolatosan azonban figyelmen kívül hagyja a társadalmi haladás evolúci-
ós megközelítésű interpretációinak azt az alapfeltevését, hogy ezek az 
egyéni cselekvések nem a társadalmi intézmények létrehozását, hanem 
individuális céljaik megvalósulását célozzák, vagyis a társadalom és an-
nak intézményei az egyének saját céljaik elérését célzó, a természeti tör-
vények és a folyamatos tanulási folyamatok eredményeként, a társadalmi 
normák és szabályok követésével hozott individuális döntéseik nem 
szándékolt és előre nem is tervezhető eredményeként jönnek létre. Ellen-
ben az állami szabályozásnak és cselekvéseknek mindig kijelölt célja és 
iránya van, amiket aligha természetes törvények irányítanak. 

Somló evolúciós teóriájának érvelési logikájában az állami szabályo-
zás természetes folyamatát összekapcsolja az általa korábban már felvá-
zolt – és általunk is citált – felfogásával, miszerint a társadalmi lét min-
den ember számára már önmagában is kényszerű beavatkozást jelent az-
zal, hogy más emberek jó vagy rossz döntései következményeinek része-
sei lesznek (Somló 1907, 104). Szerinte nincs ez másképp az állami sza-
bályozás esetén sem, minden egyén és utódai ugyanúgy kénytelenek vi-
selni annak következményeit, ahogyan más egyének cselekedeteiéit is 
(Somló 1907, 104). És lényegében mindkettő ugyanarra az eredményre 
vezet: változást idéznek elő a környezetben, ami a természetes szelekció 
irányát, valamint a kiválasztás alapjául szolgáló tulajdonságokat fogja 
megváltoztatni, de magát a természetes szelekciót nem oltja ki. (Somló 
1907, 109-110). Az érvelés végpontja ismét a természetes kiválasztás 
létének megkérdőjelezhetetlensége. 

Somló gondolatait és érdekes példázatait olvasva sokáig nem tisztul ki 
a kép azzal kapcsolatosan, hogy végső soron vajon hogyan is szolgálja a 
társadalmi haladás megértését, valamint az állami szabályozás létjogo-
sultságának igazolását az általa leírt evolúciós szemléletű megközelítés. 
Somló később azonban egy lehetséges válasszal szolgál: „Ismereteink 
korlátolt voltánál fogva, a mely nem engedi meg, hogy a jövő végtelen-
ségeibe tekinthessünk, hanem a környezetnek csak egészen közel fekvő 
változásainak felismerésére képesít, a természetes átmenetek szabályozá-
sa es egyengetése kellene, hogy legyen jelszava minden beavatkozás-
nak.” (Somló 1907, 131)   

Az iménti summázat egyértelművé teszi, hogy Somló normatív módon 
és eredményszemlélettel kezeli az állami szabályozás helyét és indokát a 
társadalmi és a jelentősebb léptékű gazdasági változásokban, kisebb kor-
rekciós szerepet szán viszont neki a társadalmi haladást mozgató termé-
szetes kiválasztásban. Az állami szabályozás így szerinte továbbra is mű-
ködésben tartja a társadalmi-gazdasági evolúció alapvető mozgástörvé-
nyeit, ugyanakkor támogatja a társadalom inherens és tudattalan alkal-
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mazkodásának eredményeképp létrejövő, a társadalom számára előnyös 
spontán rend megvalósulását.  

Ez a szemlélet azonban már túlmutat az evolúciós perspektíván, hi-
szen a társadalmi haladásnak evolúciós megközelítésben nincs kijelölt 
iránya és célja, ráadásul az evolúciós interpretációk elsősorban a társa-
dalmi változások okaira, valamint belső mozgástörvényeinek megértésé-
re, nem pedig azok eredményének megítélésére koncentrálnak. Evolúciós 
perspektívából szemlélve tehát csak annyi bizonyos, hogy az állami sza-
bályozásnak az adaptációs kényszert kiváltó környezeti változásai az 
egyéneket a saját céljaik mentén indítják el az alkalmazkodásban, a ko-
rábbi tapasztalatok, a megtanult viselkedési mintázatok, a sikeresnek 
tűnő egyéni alkalmazkodások replikációi és egy sor véletlen hatás pedig 
olyan csoportszintű alkalmazkodásokat implikálnak, amelyek egy része 
bevált viselkedési szabállyá – és a környezet újabb elemévé – válhat, és 
akként ad majd visszaigazolást a sikeres adaptációról. Ha ez az eredmény 
azonban merőben más lesz vagy másfelé tart, mint az állami szabályozás 
által előre kijelölt cél, akkor az állam újabb szabályok kényszerítésével 
bármikor éppúgy kettétörheti vagy átírhatja a szelekció természetes és 
tudattalan mechanizmusát, ahogy az megakadályozta vagy eltérítette az 
állam által kijelölt társadalmi célok megvalósulását. 

Nem kétséges, hogy a modern gazdaságokat a piac önszabályozó és 
szelekciós mechanizmusa, valamint az állami szabályozás egyaránt koor-
dinálja. Ezért a gazdasági haladás eredményét vizsgálva is fontos jelezni, 
hogy az evolúciós megközelítés logikája aligha szolgálhat kielégítő vála-
szokkal a tekintetben, hogy a különböző mozgástörvények alapján mű-
ködő piaci és állami szabályozás a gazdasági hatékonyság és a társadalmi 
értékek mércéjén mérve vajon sikeresen összeilleszthető-e. Úgy tűnik 
mindenesetre, hogy egy sajátos koevolúciós fejlődési folyamat megvaló-
sulhat, hiszen az állam által vezérelt, a létrejövő piaci problémákra vá-
laszként szolgáló szándékolt gazdaságpolitikai döntésekhez különböző 
tanulási és utánzási folyamatokon keresztül alkalmazkodnak a gazdaság 
szereplői, miközben nem szándékolt módon eltéríthetik a gazdasági kör-
nyezetet az állam által megcélzott iránytól, ami miatt az állam természe-
tesen szintén tanuláson és tapasztalatokon alapuló és adaptív szándékú, 
de tervezett változásokat fog létrehozni a szabályozási környezetben. De 
az, hogy ezek a folyamatos interakciók milyen eredményre vezethetnek, 
aligha tervezhető pontosan előre. Evolúcios kontextusban ezért a szimul-
tán szabályozást a kétféle – a piaci és az állami – kordináció okozta hibák 
kölcsönös kijavításának olyan társadalmi kísérleteként lehet értelmezni, 
amelynek eredményét leginkább a Teremtő szándékaira kell bíznunk… 
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Bayer József∗∗∗∗ 
 

A globalizáció előnyei és visszásságai 
 
A globalizáció gyorsuló folyamata és az általa felvetett problémák vizs-
gálata iránti tudományos érdeklődés hozott össze bennünket Szabó Gá-
borral, a Pécsi Tudományegyetem tehetséges fiatal kutatójával. Ha a glo-
balizációról esik szó, érthető módon elsőként mindenkinek a globális 
gazdasági integráció jut eszébe. A globalizáció hajtóereje a transznacio-
nális korporációk terjeszkedése, a nagy termelési és értékesítési láncok 
kiépítése, melyek a nemzetközi munkamegosztás és kereskedelem pél-
dátlan bővülését eredményezték. De a globalizáció korántsem csak a glo-
bális gazdaság ügye. A globális integrációt ugyan a technológiai haladás 
és a gazdasági ösztönzők hajtották előre, de ehhez egy sor alapvető poli-
tikai döntésre is szükség volt, amelyeket szuverén államok hoztak meg, 
nemzeti és nemzetközi szinteken egyaránt. Nemzeti szinten a hazai gaz-
daságok liberalizálása és a piaci intézmények előmozdítása, nemzetközi 
szinten pedig a külkereskedelemi és beruházási egyezmények megkötése 
és parafálása tette csak lehetővé a globalizáció gyors terjedését. A váltó-
állító a neoliberális gazdaságpolitikai fordulat volt – a reaganomics és a 
thatcherizmus –, amelynek alapjait az úgynevezett „washingtoni kon-
szenzus” képezte: ez a deregulációt (az állami szabályozások és beavat-
kozások visszaszorítását), valamint a piacgazdasági liberalizációt, vagyis 
a pénz, a tőke, a javak és a szolgáltatások, no meg az emberek és eszmék 
országhatárokat átívelő szabad áramlását irányozta elő. A korábbi idő-
szakok zártabb gazdaságaival szemben mind több ország kormányzata 
érezte szükségét annak, hogy megnyissa a határait a beruházó tőke globá-
lis terjeszkedése előtt, egyúttal pedig a gazdasági versenyképesség meg-
őrzése és a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás érdekében kövesse 
ezeket a neoliberális recepteket. 

A globális gazdasági integráció erőteljes gazdasági növekedést hozott 
magával, nem utolsó sorban annak révén, hogy a fejlődő világ nagy né-
pességű országait is bekapcsolta a világgazdaság vérkeringésébe, s ezál-
tal százmilliók gazdasági felemelkedését segítette elő. Csak Kínában ez 
mintegy 800 millió embert emelt ki a mélyszegénység csapdájából. A 
tradicionális társadalmak túlnyomóan mezőgazdasági termelésen nyugvó 
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rendjét a globalizáció hatására mindenütt felváltja a gyors iparosodás és 
városiasodás.  

A gazdasági fejlődés és a nagyobb nyitottság hatására azonban meg-
változik az ott élő emberek kulturális és politikai identitása is, ami keve-
sebb figyelmet kap. Az infokommunikációs forradalom, amely összekap-
csolta a világ pénzpiacait, a számítógépek és az ún. „okos” eszközök tö-
meges elterjedése, a világhálóhoz való kapcsolódás lehetővé tette a virtu-
álisan egyidejű pénzügyi tranzakciókat is, drasztikusan lecsökkentve az 
érintkezés és kommunikáció költségeit. Ezek az új eszközök hatással 
vannak a társadalmi élet egészére – átalakítják a politikát, a kultúrát, az 
emberek egész szokásvilágát.  

E nagy horderejű változás társadalmi következményeivel foglalkoz-
tunk mindketten – jómagam főként a globalizáció folyamatának társa-
dalmi-politikai és kulturális dimenzióját vizsgáltam, Szabó Gábor pedig 
azokkal a morális és jogi problémákkal foglalkozott, amelyeket az embe-
ri társadalmak globális összekapcsolódása vet fel és folyamatosan napi-
renden tart: az emberi jogok érvényesíthetősége nagyon különböző kultú-
rákban és politikai rendszerekben, a társadalmi egyenlőség és igazságos-
ság kérdései, a mind jobban egyesülő emberiség békés együttélésének 
feltételei. Gondolatgazdag disszertációját is arról írta, hogy a globalizáció 
által teremtett új kihívások és ellentmondások közepette miként érvénye-
síthetők az emberi jogok az egymástól nagyon eltérő társadalmi köze-
gekben. Könyvében konkrétan vizsgálta az emberi jogi rezsimek helyze-
tét, bírálta az emberi jogi érvelés gyakori ideologikus jellegét, amellyel 
szembeszállva lehet csak megvédeni az emberi jogok egyetemes érvé-
nyesítésének erkölcsi és civilizációs parancsát. Valójában minden el-
lentmondáson keresztül épp a globalizáció folyamata teremti csak meg a 
feltételeit annak, hogy az emberi jogok egyetemessége érvényesülhessen, 
és alapvető civilizációs vívmányként megszilárdulhasson. Az érintkezés 
és a tranzakciók sűrűsödésével együtt sokasodnak ugyanis a konfliktusok 
is, kiváltképpen akkor, amikor a változások egyetlen generáció életideje 
alatt zajlanak le. Korábban is voltak jelentős társadalmi átalakulások, de 
azok rendszerint több, egymást követő nemzedék életét fogták át, ezért 
könnyebben, fokozatosan lehetett hozzájuk alkalmazkodni. Most viszont 
egy ember életében is szinte feldolgozhatatlan tempójú változások men-
nek végbe. A konfliktusok civilizált kezelése és méltányos megoldása ma 
másfajta gondolkodást és megértést igényel, miután a konfliktusok erő-
szakos megoldása csak ronthat a helyzeten. 

A Nobel-díjas közgazdász, Joseph Stiglitz ezért joggal nevezte a glo-
balizációt napjaink legfontosabb kérdésének. Az emberiség jövője függ-
het attól, hogy ez a folyamat milyen irányt vesz a továbbiakban, és meny-
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nyiben járul hozzá ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés eredményeit mind 
több ember élvezhesse, hogy a fejlődés fenntartható legyen, és az általa 
keltett konfliktusok békésen oldódjanak meg.  

Ha igaz lenne mindaz, amit a globalizáció uralkodó („mainstream”) 
irányzata hirdet, kevesebb ok lenne az aggodalomra. Eszerint ugyanis a 
globalizációs folyamat végső soron mindenki javát szolgálja, a gazdasági 
növekedés előnyeiből mindenki részesül; a gyakran elhangzó szólás sze-
rint, „ha nagyobb a torta, mindenkinek több jut belőle”. A korábbi ínség-
gel szemben az árubőség, a mélyszegénységből való kiemelkedés való-
ban százmilliók meghatározó élménye. A magasabb termelékenységből 
eredő nyereség elosztása a liberális értelmezés szerint ehhez képest má-
sodlagos kérdés. Egy másik sokat idézett szlogen szerint „a gazdasági 
növekedés árja végül minden csónakot megemel”. A neoliberális gazda-
sági doktrína a szabadpiac rendszerének fenntartását, és az ezt támogató 
„szabály alapú nemzetközi rendszer” védelmét tartja a fő dolognak, és 
akkor előbb-utóbb minden probléma megoldódik. 

Sokan ezt nem így látják, és manapság egyre többen hevesen vitatják a 
globalizáció mai irányát. Ez természetes, hiszen a globalizációt ki-ki 
aszerint ítéli meg, hogy az miként érinti őt magát, hogyan befolyásolja, 
emeli fel vagy nyomorítja meg az életét. És ebben nagyon nagy különb-
ségek vannak. A globalizáció által felturbózott gazdasági növekedés 
haszna ma szélsőségesen egyenlőtlenül oszlik meg. Elképesztő mértékű-
vé nőtt a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség. A növekvő jövedelmi 
egyenlőtlenségeket jelzi az adat, mely szerint az Egyesült Államokban a 
múlt század ’70-es éveinek közepétől a munkavállalók bére alig 16 száza-
lékkal emelkedett, azaz gyakorlatilag stagnált, míg a topmenedzserek 
fizetése 1300-szorosára nőtt, és akkor a tőketulajdonosok profitjáról még 
szó sem esett. A szélsőséges egyenlőtlenségek jelzésére legtöbbször azt 
szokták idézni, hogy a jövedelmi hierarchia csúcsán lévő 1 % jövedelme 
annyi, mint az alsó 50 % összes jövedelme. A vagyoni koncentrálódást 
pedig az az adat jellemzi, hogy a száz leggazdagabb tőketulajdonos va-
gyona a társadalom 99%-ának vagyonával egyenlő.  

A globalizáció baloldali kritikája ezt különböző társadalompolitikai 
reformokkal kívánja orvosolni. Bernie Sanders az amerikai elnökválasz-
tási kampányban kijelentette: „Ha fél millió ember az utcán alszik, ha 87 
millió embernek nincs társadalombiztosítása, és ha három ember vagyona 
akkora, mint az amerikai társadalom alsó felének, akkor az morális és 
politikai botrány.” (Roberts – Lamp 2021, 67) A globalizáció árja úgy 
tetszik, csak a gazdagok jachtját emeli, és nem a szegények csónakjait. A 
kritika egy másik iránya a nagy transznacionális korporációk profitéhsé-
gét és felelőtlen magatartását korholja, amely a termelés úgynevezett 
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externáliáit – mindenekelőtt a környezetszennyezés költségeit – áthárítja 
azokra a társadalmakra, amelyekben megtelepedik, nem fejleszti a helyi 
társadalmak infrastruktúráját, nem támogatja képzési rendszerét sem, és 
kizsákmányolja a fejlődő világ munkavállalóit. A globalizáció baloldali 
kritikája demokratikus, mert a nagyobb termelékenységből eredő hasznot 
egyenlőbben kívánja elosztani, és politikai reformokat követel azért, 
hogy a szupergazdagok ne manipulálhassák a politikai döntéseket a saját 
javukra, ne bújhassanak ki az adózás alól, és járuljanak hozzá egy élhe-
tőbb, egyenlőbb jóléti társadalom költségeihez.  

A globalizáció jobboldali kritikája mindenekelőtt azt sérelmezi, hogy 
a feldolgozóipari gyártás kihelyezése az olcsó bérű, népes fejlődő orszá-
gokba a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség mellett mély társadalmi 
válságot is előidéz a „rozsdatemetővé” vált egykori fejlett ipari körzetek-
ben. Az alkalmazottak és az egykor jobban fizetett, biztos munkahelyet 
maguknak tudó „kékgalléros” munkásrétegek erőteljes társadalmi süllye-
dést élnek át. A populista lázadás a globalizáció ellen főként a fejlődő 
országok és a bevándorlók ellen fordul. Hitük szerint ezek veszik el a 
munkájukat és korábban élvezett jövedelmüket. Donald Trump azzal az 
ígérettel került hatalomba, hogy „kiszárítja a Wall Street-i mocsarat” – a 
szabad tőkemozgást támogató bankvilágot téve meg bűnbaknak. De mi-
helyt hatalomra jutott, azonnal óriási adókedvezményekben részesítette a 
leggazdagabbakat.  

A jobboldali populista válaszreakció a globalizációra azonban ellent-
mondásos, és végső soron semmilyen megoldást nem kínál az egyenlőt-
len elosztás problémájára. Trump globalizációellenessége kimerült ab-
ban, hogy kilépett a párizsi klíma-megállapodásból, élesen 
bevándorlásellenes intézkedéseket hozott – mindenekelőtt a muszlim és a 
mexikói munkavállalók ellen – vámokkal sújtotta a Kínából származó 
importáruk széles körét, és azt ígérte, hogy visszahozza a feldolgozóipari 
gyártást az Egyesült Államokba. Azonban ez rövid távon teljesíthetetlen, 
és mélyen problematikus is. A globalizációtól sújtott rétegek romló vá-
sárlóereje ugyanis rá van utalva az olcsó importáruk tömegére, melyeket 
csak a globális kereskedelem kínálhat a számukra. Ha ezeket a fejlett 
országokban gyártanák, azok az elvárt magasabb bérköltségek miatt drá-
gábbak is lennének, úgyhogy a stagnáló jövedelmükből nem is engedhet-
nék meg maguknak azok megvásárlását, ami csak további életszínvonal-
csökkenéshez vezetne.  

A jobboldali populisták identitáspolitikai válaszokat adnak a globali-
záció által teremtett konfliktusokra, márpedig az értékekre építő politika 
nem kompromisszumképes, szemben az érdekek egyeztetésén nyugvó 
demokratikus politikával. A „fehér nacionalizmus” és a vallási funda-
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mentalizmus, a bevándorlókkal és kisebbségi csoportokkal szembeni 
diszkrimináció egyáltalán nem nyújt megoldást a globalizáció által kivál-
tott problémákra, ezzel szemben autokratikus módon korlátozná a politi-
kai szabadságot és súlyos belpolitikai konfliktusokhoz vezetne. Példái-
mat ugyan az Egyesült Államokból vettem, de más fejlett nyugati orszá-
gokban is hasonló tendenciákat, a jobboldali populizmus erősödését lát-
hatjuk. A globalizáció ugyanis, miközben bevonja a fejlődő országokat a 
globális gazdasági integrációba, egyidejűleg erőteljes „de-
indusztrializációt” is elindít a fejlett országokban. Az „Észak” és a „Dél” 
országai között mintegy kétszáz éve mélyülő divergenciát így lassanként 
felváltja egy új konvergencia. James Baldwin közgazdász kimutatta, a 
múlt század utolsó harmadáig a fejlett gazdaságokat tömörítő OECD or-
szágai adták a globális GDP kétharmadát, a század végére és e század 
elejére azonban már csak annak felét adják: ezzel szemben az ún. „emel-
kedő piacok” (a BRICS országcsoport) adják a globális GDP 25 %-át, 
míg a maradék 25 %-ot az összes többi (Baldwin, 2016). A globális ter-
melési láncok kiépítésével a technológiai- és tudástranszfer is igen jelen-
tőssé vált a fejlettektől a fejlődő országok irányába, ami szintén egyfajta 
kiegyenlítődést eredményez. Ebből a trendből vonják le egyes szerzők 
azt a következtetést, hogy „a jövő Ázsiáé” lesz (Parag Khanna 2020), 
illetve kérdőjelesen fogalmazva: lehet, hogy a Nyugat máris elvesztette a 
gazdasági versenyt? (Mahbubani 2018) 

Az elmúlt időszakban két globális válság is jelezte már a neoliberális 
„hiperglobalizáció” dinamikájának megtorpanását. Az egyik a 2008-as 
globális pénzügyi válság, a másik a Covid-19 pandémia elszabadulása 
volt. Mindkét esetben visszaesett a globális kereskedelem és a gazdasági 
növekedés, valamint a külföldi tőkeberuházások is. Branko Milanovic 
közgazdász és szociológus egy posztjában (Milanovic 2019) a Covid-
járványt az első valóban globális kiterjedésű eseményként jellemezte. A 
pénzügyi válság és a pandémia ugyan közvetlenül nem függenek össze 
egymással, de jelzik azokat a váratlan veszélyeket, amelyeket a szoro-
sabb globális összekapcsolódás maga után von.  

A szakirodalomban azonnal meg is jelentek a globalizáció lelassulását 
(slowbalization), illetve visszavonását, azaz a deglobalizációt taglaló 
elemzések. Az alábbiakban csak két kérdéskört szeretnék röviden ki-
emelni ebben az összefüggésben. Az egyik a küszöbön álló új technoló-
giai forradalom és annak várható társadalmi kihatásai, amelyek módosít-
hatják a globalizáció eddigi menetét. A másik az emberi társadalmak 
mind intenzívebb összekapcsolódásából eredő, a féktelen globalizációban 
inherens globális fenyegetések.  
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1. A „második gépkorszak” kihívásai 
 
A deglobalizáció lehetőségét a szakirodalom összekapcsolja az úgyneve-
zett „negyedik ipari forradalom” várható következményeivel. A termi-
nust Klaus Schwab amerikai közgazdász, a davosi világgazdasági fórum 
elnöke hozta forgalomba, és egy korszakos technológiai váltást jelez elő-
re. A biotechnika, a nanotechnika, a mesterséges intelligencia fejlődése, 
az „additív gyártás” (3D nyomtatás), az automatikus gyártósorok, önjáró 
járművek, ipari robotok és mindezek konvergenciája felboríthatja a gaz-
daság és a termelés egész eddigi rendjét. E terminus mellett használatos a 
„második gépkorszak” elnevezés is (Brynjolfsson – McAffee 2015). Ez 
arra utal, hogy míg az ipari forradalom során a gépek alkalmazása a fizi-
kai munkák többségét váltotta ki, most az informatikai forradalom vív-
mányai a rutin jellegű szellemi munkákat is kezdik kiszorítani. Mint 
Randall Collins szociológus írja: „Az információtechnológia a kommuni-
káció technológiája, és a munka zsugorodásának második nagy hullámát 
indítja el: a kommunikatív munkát váltja ki, amit a középosztályi alkal-
mazottak végeznek. Ez ma csatlakozik a gyártósorok robotizálásához és 
elektronizációjához... Amikor csökkent a fizikai munka iránti kereslet, a 
középosztály emelkedése mentette meg a kapitalizmust. Most a 
komputerizáció, az internet, és a mikroelektronikai eszközök elkezdik 
őket is kiszorítani a munka világából.” (Collins 2018) 

A deglobalizációs trendet elemző szerzők (Hammes 2020; Zeihan 
2021) azt hangsúlyozzák, hogy a robotizáció és az automatizáció révén 
olcsóbbá válhat a tömegtermelés, nem lesz többé szükség a fejlődő or-
szágok olcsó munkáskezeire, ezért a feldolgozóipari gyártás zöme újra 
visszakerülhet a fejlett országokba. Ez kétségkívül megtörténhet, csak 
arról feledkeznek meg, hogy a munkafolyamatok növekvő automatizálá-
sa nem teremt nagy számban jól fizető munkahelyeket. Ellenkezőleg, az 
összes szellemi rutinfeladat informatikai megoldása az immár 75 %-ban a 
szolgáltató szektorban alkalmazott munkavállalók jelentős részét is ki-
szorítja a munkaerőpiacról. Míg a korábbi technológiai váltások bőven 
teremtettek új munkahelyeket is, manapság az új állások főleg a rosszul 
fizetett szektorokban keletkeznek. „Kreálnak új munkahelyeket, de ezek 
nem érnek fel a kiküszöböltekkel, s nem pótolják az elveszett jövedelme-
ket. A dolgozóknak felkínált áttanulási programok nem enyhítették a 
strukturális munkanélküliség rátáját. Az IT létesít ugyan új munkahelye-
ket, de nem olyan ütemben, mint ahogy felszámolja őket. Ha az MI fejlő-
désével a komputerprogramozást is komputerek végzik, éppúgy, mint 
ahogy az új alkalmazásokat is ők alkotják meg, akkor a középosztályi 
munkák kiváltása teljessé vált.” – írja Collins. 
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A munkahelyek technológiai kiszorításának trendje feltartóztathatat-
lannak tűnik, és elkerülhetetlenül társadalmi következményekkel jár. Az 
Egyesült Államokban azzal számolnak, hogy 2050-ig az állások 45-50 
százaléka el fog tűnni. A korábbi megoldások – a termelés globális kihe-
lyezése, a keynesiánus állami beavatkozás, a pénzügyi szektor felduzza-
dása – nem képesek megoldani a munka technológiai kiszorításának 
problémáját. Az elbocsátásokkal szembeni állami védettség például a 
fiatalok munkába állítását nehezíti meg. Egyelőre az oktatási szektor nö-
vekedése a legjobb menekülési útvonal, ami viszont a diplomák infláció-
jával jár. „Minél több embernek van magasabb képesítési fokozata, annál 
nagyobb képzettséget fognak megkövetelni a munkaadók, és ez spirálba 
kerget. A diákoknak azt ígérik, hogy a tanulás az elit munkahelyek meg-
szerzésének útja, de aztán a diplomásokat kibocsátják egy olyan munka-
erőpiacra, amelyen csak alacsonyabb munkát találnak. Az oktatási rend-
szer szuper-egója a mai kor technokratikus ideológiája.” – írja Collins. 
Mindennek azonban költségvetési korlátai vannak, miközben a szülőkre 
sem lehet korlátlanul ráterhelni a taníttatás növekvő terheit, ennek határt 
szabnak a szűkülő középosztályi jövedelmek. Ha viszont a bővülő okta-
tási rendszert az állam tartja fenn, az felér a „szocializmussal az oktatási 
rendszerben”. Ha pedig az államnak a növekvő munkanélküliség miatt 
egyre több téren kell alkalmaznia az állami támogatásokat, az csaknem 
forradalmi kiábrándulást hozna a kapitalizmusból.  

Ennek egyik előszele a feltétel nélküli, univerzális alapjövedelem kö-
vetelése, amelyet a „prekariátus” (nem kellő jövedelemből élők) szám-
szerű növekedése tűzött napirendre, és amellyel kapcsolatban immár tár-
sadalmi kísérletek is folynak, amelynek ellentmondásairól írtam A máso-
dik gépkorszak társadalmi kihívásai című tanulmányban (Bayer 2021, 
297-318). Collins úgy véli, hogy ha a munkanélküliség elérné az 50 %-
ot, az súlyos társadalmi problémákhoz vezetne, de a 70 százalékos mun-
kanélküliséget a kapitalizmus nem élhetné túl. Egy ilyen válság valószínű 
bekövetkeztét a 21. század közepére teszi.  
 
2. A globális fenyegetések kockázata 
 
A globalizáció haladása felerősítette az aggodalmakat egy sor olyan globá-
lis fenyegetéssel kapcsolatban, mint a globális felmelegedés (vagy klíma-
változás), az ökológiai válság, vagy az ennek hatására fenyegető társadal-
mi összeomlás és a nyomában járó globális migráció. Érdekes módon a 
korábban egyfajta morális pánikot kiváltó népességrobbanás már nem sze-
repel ezek között, miután időközben kiderült, hogy a gazdasági fejlődéssel, 
a városiasodással és az oktatással párhuzamosan mind több országban erő-
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teljesen csökken a népesedési ráta. Az ENSZ korábbi előrejelzései is túl-
zónak bizonyultak. (A mai trendeket előre vetítve a globális népességnö-
vekedés a század ’60-as éveiben 9,5 milliárd körül megáll, és utána stagnál, 
vagy egyenesen visszaesik. A fejlett országokban már most jelentős a né-
pességcsökkenés, legtöbbjüket már inkább az elöregedő társadalom prob-
lémái foglalkoztatják (Bricker – Ibbitson 2019).  

Toby Ord A szakadék (szélén) című könyvében (Ord 2018) sorra veszi 
az emberiséget veszélyeztető egzisztenciális kockázatokat. Egzisztenciá-
lis fenyegetésnek azokat tekinti, amelyek nem csupán egyes térségekre 
vagy embercsoportokra korlátozódnak, amikor is időszakos katasztrófák 
elpusztítják az élővilágot vagy megtizedelik az ott élő lakosságot, hanem 
csak az olyan eseményeket sorolja ide, amelyek az egész emberiség 
fennmaradását veszélyeztetik. A földtörténet során több ízben előfordul-
tak olyan természeti katasztrófák, amelyek nagyléptékű kihalási esemé-
nyekhez vezettek, mint például a sorozatos tűzhányó-kitörések időszaká-
ban, vagy nagy méretű aszteroida-becsapódások idején. Ha ilyen ese-
mény újra előfordulna, azt szerinte nem valószínű, hogy túlélhetnénk, az 
emberiségnek legfeljebb fél évre elegendő élelmiszer-tartaléka lehet. 
Azonban ezek veszélyét a szerző ma 1:6 arányban tartja valószínűnek az 
antropogén (azaz maga az emberiség által előidézett) egzisztenciális fe-
nyegetésekhez képest – vagyis szerinte orosz rulettet játszunk a termé-
szettel. A szerző az öt legjelentősebb egzisztenciális kockázatot sorrend-
be állítja: 1. nukleáris háború; 2. klímaváltozás; 3. a környezetrombolás 
egyéb válfajai; 4. mesterségesen kiváltott pandémiák; 5. a mesterséges 
intelligencia emberi célokkal nem egyeztetett fejlődése.  

Ami az elsőt illeti, már az atombomba első bevetése óta tudható, hogy 
az emberiség a történelme során először jutott olyan technológia birtoká-
ba, amely az egész emberi civilizációt megsemmisítheti. A kor jelentős 
tudósai azonnal reflektáltak erre, drámai felhívásokat tettek közzé, Op-
penheimertől Einsteinig és tovább, még egy sor nemzetközi szervezetet is 
alakítottak annak érdekében, hogy a veszélyt tudatosítsák koruk közvé-
leményében. (Einstein egyenesen egy világkormány létrehozását tartotta 
szükségesnek a veszély elhárítására.) A hidegháború azonban felülírta a 
politikai megfontolásokat, és a fegyverkezési verseny a két szuperhata-
lom között idővel odáig fajult, hogy a felhalmozott nukleáris arzenál már 
többszörösen képes a födi élet elpusztítására. A hidegháború történetére 
visszatekintve, ijesztő látni, hogy időnként milyen közel kerültünk egy 
nukleáris háború akár véletlenszerű kitöréséhez. A nukleáris nagyhatal-
mak ugyan igyekeztek korlátozni a nukleáris fegyverek további elterjedé-
sét, nem is eredménytelenül, de azóta látható, hogy a nukleáris 
proliferáció nemzetközi tilalma ellenére egyre több állam képes ilyen 
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fegyver előállítására. Az ehhez szükséges tudás könnyen megszerezhető 
akár az internetről is, bár a technológia szerencsére nem áll mindenki 
rendelkezésére. A kölcsönös elrettentés stratégiája ugyan csökkenti a 
nukleáris háború veszélyét, de sajnos nem zárja ki azt, hogy egy hagyo-
mányos háború esetleges eszkalációja során végső eszközként mégis be-
vessék a nukleáris fegyvereket. 

Ami a klímaváltozást illeti, a ténye már nehezen tagadható, legfeljebb 
azt vitatják, hogy mekkora az emberi felelősség a létrejöttében. Mérések 
igazolják, hogy az ipari forradalom kezdete óta még egyszer annyi kar-
bont bocsátottunk ki a légkörbe, mint amennyit az egész bioszféra tartal-
mazott. Ha ez a trend folytatódik, a globális felmelegedés az üvegházha-
tású gázok kibocsátása miatt (nemcsak a széndioxid, hanem a 
permafroszt talajok felengedésével immár az egyre több metán miatt is) a 
földi átlaghőmérséklet elérheti a +2, +4, vagy akár a +6 fokot is – az 
utóbbi már teljesen összeegyeztethetetlen az emberi civilizáció fennma-
radásával (Wallace-Wells, 2019). Most a +1,1-1,2 Celsius fok átlaghő-
mérsékletnél tartunk az ipari forradalmat megelőző időszakhoz képest. A 
legutóbbi párizsi klíma-megállapodások a + 1,5 Celsius fokon belül ma-
radást tűzték ki célul, amelynek érdekében az országoknak a következő 
években a fosszilis energiahordozókról fokozatosan át kell állniuk a 
megújuló energiaforrások alkalmazására.  

Az ilyen megállapodásokat azonban korábban sem tartották be mara-
déktalanul. A politika szeszélyei, valamint a háborúk – most éppen az 
orosz állam Ukrajna elleni inváziója – továbbra is gátolhatják e célok 
elérését, holott létfontosságú lenne a ragaszkodás a megállapodások be-
tartásához. A klímaváltozás megértésébe nagy energiákat fektet a tudós 
közösség, azonban mégsem elegendő a kutatások támogatása, főleg az 
olyan szcenárióké, amelyek a legrosszabb esettel – a visszafordíthatatlan 
változások eszkalációjával – foglalkoznak. Az egzisztenciális kockáza-
tokkal szembeni védelmet pedig globális közjónak kellene tekinteni, 
amelynek megléte nem egymás rovására, hanem mindannyiunk javára 
szolgálna. A környezetrombolás egyéb válfajait itt szükségtelen tovább 
részletezni: a biodiverzitás és az erdők védelme, a talajerózió és a sivata-
gosodás feltartóztatása, a gátlástalan és felelőtlen környezetszennyezés az 
emberi létezés ökológiai alapjait fenyegeti (Wallace-Wells 2019). 

Ami a globális pandémiák egzisztenciális kockázatát illeti, erre nem is 
csak a Covid-19 járvány, hanem az azt megelőző, de regionális szinten 
még féken tartott vírusjárványok is példával szolgálhatnak. A jelenlegi, 
4. biztonsági fokozatú biológiai laboratóriumok mellett sem zárható ki 
ártalmas patogének elszabadulása. A balesetek fenyegetése mellett a szán-
dékos visszaélés sem kizárható – a betegségek fegyverként való felhaszná-
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lásának sajnos megvan a maga története, az ostromlott várakba behajigált 
pestises halottaktól kezdve a biológiai hadviselés modern fegyvereinek 
használatáig (amilyen pl. a Lyme-kórral fertőzött kullancsok ledobása volt 
a kubai szigetekre, vagy az idegmérgekkel történő napi merényletek). 1972 
óta ugyan nemzetközi egyezmény tiltja a biológiai fegyvereket, de nem 
lehetünk teljesen bizonyosak az ilyen tiltások hatékonyságában. A szerző 
szerint nem is annyira a meglévő fegyverek miatt kell aggódni, mint in-
kább a következő évtizedek mainál sokkal tökéletesebb módszereitől kell 
tartani. A biotechnológia fejlődése ugyanis egyre újabb lehetőségeket kí-
nál, és az ezzel kapcsolatos tudás demokratizálódása – nyilvános hozzáfér-
hetősége – a veszély megsokszorozódását is jelentheti. 

Ord a legveszélyesebb fejleménynek azonban a mesterséges intelli-
gencia (MI)-kutatások ellenőrizetlen versengését tartja. A „deep 
learning” sikeres alkalmazása a gépi tanulásban egyre nagyobb lehetősé-
geket kínál a robotikában, az automatizálásban, az önvezető autók, de az 
autonóm fegyverzetek terén is. Mindez rengeteg új erkölcsi kérdést vet 
fel. A legnagyobb kockázat többek szerint abban áll, hogy létrejöhet egy 
olyan általános célú „szuperintelligencia”, amely kijátszhatná a megalko-
tóit is. Ezt egyes szakértők lehetségesnek tartják, mások túlzónak tekintik 
az ettől való félelmeket. Nick Bostrom például felveti egy 
szuperintelligens ágens, a Singleton evolúcióját, mely képes lehet dön-
téshozói, központi hatalmi pozícióba is kerülni (Bostrom 2015). A prob-
léma az, hogy egy ilyen mesterséges intelligenciának a céljai vajon 
mennyire lesznek összeegyeztethetők az emberi értékekkel? A vázolt 
fejlemények befolyásolhatják a társadalmi átalakulás irányát is. Számos 
disztópia – negatív, sötét utópia – fogalmazódott meg, amelyek egy uni-
verzális ellenőrzésen alapuló diktatúrát vetítenek előre. A géntechnológia 
alkalmazása is sok váratlan problémát okozhat. Ha például génmódosí-
tással növelni lehet az utódok intelligenciaszintjét, nem fog-e ez egy bio-
lógiai alapú új uralkodó osztály kialakulásához vezetni, ahogy azt egykor 
H. G. Wells vagy Aldous Huxley utópiája sejtette? (Wells 2019) 

De a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások a fegyverke-
zési versenyt is fokozhatják. Nick Bostrom egy bonmot-ja szerint nem 
lehetünk biztosak abban, hogy egy MI-generális bölcsebb döntéseket 
hozna egy háborúban, mint a korlátozottabb képességű emberek. Bár a 
kutatók már összefogtak egymással annak érdekében, hogy korlátozzák a 
mesterséges intelligencia katonai alkalmazását – fogadalmat tesznek pél-
dául, hogy nem kötnek szerződést katonai cégekkel –, de nagy a kölcsö-
nös bizalmatlanság, és nehéz ellenőrizni, hogy betartják-e a megállapo-
dásokat (Bostrom 2014). 
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Az emberiséget fenyegető egzisztenciális kockázatok Ord szerint épp-
oly reálisak, mint amennyire sürgetőek. Ez azonban nem ok a legmé-
lyebb pesszimizmusra – de feltételezi annak megértését, hogy e veszé-
lyeken csupán közös akarattal lehetünk úrrá, és minden a saját döntésein-
ken múlik. A defetizmus, a katasztrófa elkerülhetetlenségébe való beletö-
rődés veszélyes, és könnyen önbeteljesítő jóslattá is válhat. Ennek elkerü-
léséhez azonban elengedhetetlen, hogy az egzisztenciális kockázatok 
elkerülését globális prioritássá emeljük, mert csak globális együttműkö-
déssel hárítható el az önpusztítás veszélye. Az oxfordi egyetemen műkö-
dő „Emberiség Jövője Intézet” (honlapja: www.futureoflife.org), mely-
nek Ord is munkatársa, három fokozatban vizsgálja a katasztrófák elhárí-
tásának módját. Az első fok annak megállapítása, hogy mi idézi azt elő. 
A második, hogy miként válik egy katasztrófa globális méretűvé. A har-
madik pedig a végjáték szimulációját vázolja fel: hogyan fejeződik be, 
mekkora pusztítást végez. Az első lépés célja a megelőzés az okok isme-
retében; a másodiké a válaszreakció meghatározása, amely mérsékelheti 
a károkozást; a harmadik célja pedig az ellenállóképesség (resilience) 
növelése, hogy elkerüljük a „végjátékot”. 

A legközelebbi célnak az ismertetett szerző mindenekelőtt a nagyha-
talmak közötti háborúk elkerülését, a másodiknak a globális betegségek 
veszélyének elhárítását tartja. A globális felmelegedés önmagában is nö-
veli mindkettőnek a veszélyét. Mindezek elhárításához a kutatók szerint 
új nemzetközi intézményekre és felvilágosult elmékre van szükség.  

Biztatásul végül Ord a népszerű sci-fi író Asimovot idézi, aki szerint 
nem tornyosulnak előttünk elháríthatatlan katasztrófák. Csak éppen 
észszerűen és emberségesen kell viselkednünk. „Be kell látnunk, hogy nem 
a szomszédunk az ellenségünk, hanem a nyomor, a tudatlanság és a termé-
szeti törvény uralma. […] Választhatjuk azt, hogy egyáltalán ne legyenek 
katasztrófák. Rajtunk áll, hogy mit választunk.” (Ord 2020, 187)  
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Bozóki András∗∗∗∗ 
 

Politika és erőszakmentesség globális metszetben 
 
Szabó Gábor emlékére 
 
Ebben az írásban olyan kutatásokat elemzek, amelyek a demokrácia esé-
lyeivel, a politika belső természetével, az önkényuralom új formáival, az 
erőszakmentes küzdelem logikájával általános vagy globális nézőpontból 
foglalkoznak. Csupa olyan témát érintek tehát, amely egykori kollégám 
és barátom, Szabó Gábor érdeklődésének is a homlokterében álltak.  

Az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően mind a demokráciáról és a 
tekintélyelvű rendszerekről, mind pedig a demokrácia lerombolásának, 
illetve újjáépítésének esélyeiről alkotott tudásunk jelentősen bővült. Ha-
bár kétségkívül van kapcsolat gazdasági fejlettség és demokrácia között, 
e viszony nem mindig egyértelmű. A gazdasági növekedés sem minden 
körülmények között kedvez a demokrácia létrejöttének, különösen akkor 
nem, ha a javak elosztását az állampolgárok nem tekintik igazságosnak 
(Marks – Diamond 1992). Önmagában a demokratikus minimumnak te-
kintett választások nem garantálják a demokrácia fennmaradását, mert az 
autoriter vezetők megtanulták, hogy miként lehet demokratikus legitimá-
cióval – félig vagy egészen – tekintélyelvű rendszert működtetni. Az au-
toriter vezetők többsége a demokrácia fogalmát paravánként használja a 
demokrácia szellemétől és gyakorlatától idegen politikai berendezkedés 
kiépítésére. Átveszik a demokrácia több intézményét, de azokat eredeti 
rendeltetésüktől eltérő célokra használják. Demokratákként mutatják be 
önmagukat, csak éppen a liberális demokrácia helyett először többségi 
demokráciát, majd az emberi jogokat figyelmen kívül hagyó „illiberális 
demokráciát” működtetnek. Innen pedig már csak egy lépés az autoriter 
fordulat beteljesítése, a demokrácia elveinek megtagadása. „Patyomkin-
demokráciákban” akár még korlátozottan versengő választásokra is sor 
kerülhet anélkül, hogy a szavazás végső eredménye megváltoztathatná a 
liberális demokráciától egyre távolabb sodródó rendszer alapvonásait. 

Az itt tárgyalt könyvek arra hívják fel a figyelmet, hogy a demokrácia 
és a diktatúra között az utóbbi időben széles, szürke zóna alakult ki, ame-
lyeket vegyes rendszerekként (hybrid regimes) írhatunk le (Levitsky – 
Way 2010). E rendszerekben a fennálló szűk társadalmi mozgásteret 
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mind az autoriter vezető, mind pedig a demokratikus ellenzék a maga 
javára igyekszik kihasználni, ezért a politikai küzdelem rendszer-
alternatívák harcát jelenti. Nemcsak a különböző országok demokratái 
képesek hatékonyan tanulni egymástól, hanem a diktátorok is. A nemzet-
közi politikában gyakran tapasztalt „dominóeffektus” nemcsak pozitív 
(Meyer 2009), hanem negatív irányban is működhet. Számos esetben a 
már kialakult demokratikus intézményrendszer sem nyújt garanciát a 
diktatórikus vezetők felemelkedése ellen, ha azok rosszhiszeműen ki-
használják a rendszer gyengeségeit. Nemcsak a demokrácia fenntartásá-
nak és expanziójának, de ellehetetlenítésének is megvannak a maga „leg-
jobb gyakorlatai”: e destruktív gyakorlatok terjedése manapság globális 
méreteket ölt.  

Mindazonáltal a demokrácia elfojtásában érdekelt tekintélyelvű veze-
tőkkel szemben az ellenállás új formái is megjelentek, s e tiltakozási 
formák is globalizálódnak. Történeti összehasonlító elemzésben kimutat-
ható, hogy az erőszak nélküli civil ellenállás az esetek többségében jóval 
hatékonyabb a fegyveres ellenállásnál. A kommunikációs technológiák új 
formáit a felkelők sokáig a maguk javára tudták fordítani – például tünte-
tések szervezésekor – de ezeket nemcsak a civil társadalom ellenálló 
csoportjai, hanem a hatalom képviselői is hatékonyan képesek hasznosí-
tani. Nemcsak a hatalom megtartásának, hanem megdöntésének is meg-
vannak azok a szervezeti és logisztikai technikái, amelyek elsajátítása a 
résztvevők professzionalizálódását igényli.  

A helyi demokratikus erők nyugati támogatásának állami nyomásgya-
korlásra épülő politikája önmagában egyre kevésbé elégséges (Carothers 
2004). Nem csoda, hogy az utóbbi időben növekszik a helyi civil szerve-
zetek nemzetközi támogatásának jelentősége, beleértve az ellenállás és 
mozgósítás különböző technikáira vonatkozó tudás átadását. A demokrá-
cia visszahódítására vonatkozó tudás megszerzése éppúgy tanulási fo-
lyamat eredménye, mint a rendszer rutinszerű működtetése.  

Az alábbiakban tárgyalt könyvek szerzői arra is figyelmeztetnek, hogy 
az erős népi elégedetlenség ellenére a diktátor sokáig megőrizheti hatal-
mát, ha erőforrásait át tudja csoportosítani a rá közvetlenül nem veszé-
lyes szélesebb társadalmi rétegektől a hatalom megőrzése szempontjából 
kulcsfontosságú kevesekhez. A hatalom megtartásához nélkülözhetetlen 
kevesek lojalitásának megvásárlásával a diktátor sokak elégedetlenségét 
tarthatja ellenőrzése alatt, különösen akkor, ha az ellenzék megosztott, 
vagy a hatalom képviselői képesek az ellenzéki csoportok megosztására.  
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1. Politikai célok: hatalom vagy közjó? 
 
A Bruce Bueno de Mesquita és Alastair Smith által írt sikerkönyv (The 
Dictator’s Handbook. Why Bad Behavior Is Almost Always Good 
Politics, 2011) a hatalom megszerzésének és megőrzésének szabályait 
tartalmazza. A szerzők szerint az autokratikus módszerek nemcsak tekin-
télyelvű rendszerekben, hanem demokráciákban is használhatók, mert 
ezek a politika általános, rendszerektől független szabályai. Ráadásul az 
autokrata vezetők a demokratáknál számos tekintetben sikeresebbek, 
mert hosszabb ideig tudják megőrizni hatalmukat. A könyv az úgyneve-
zett realista iskola – Machiavellire visszavezethető – tanításait követi, így 
nem áll távol Vilfredo Pareto, Robert Michels vagy Carl Schmitt nézetei-
től (Machiavelli 1988, Pareto 1935, Michels 1959, Schmitt, 2002). A 
politikai realizmus abból az alaptételből indul ki, hogy nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy a világot és legfőképp az embereket normatív 
alapon közelítsük meg, hanem – Max Weber nyomán – megértő-leíró 
módon kell értelmeznünk (Weber 1962). Ne akarjuk az embereket meg-
változtatni, azt értsük meg, hogy miként cselekednek és milyen megfon-
tolások alapján. A megértés igénye persze nem jelent egyetértést. Bueno 
de Mesquita és Smith vitán felül állónak tekinti, hogy az egyének képe-
sek felismerni saját érdekeiket és akár a hatalomban, akár arra aspirálva, 
akár pedig választóként ezeket az érdekeket követik. A könyv intellek-
tuális hátterét az önérdekre alapozott individualista tézis, a racionális 
választás elmélete jelenti. E szerint a politika világa mindenekelőtt racio-
nális számításokon nyugszik, amelyet „politikai vállalkozók” végeznek 
el. Mint közismert, ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja, hogy a 
politika távolról sem csak a racionalitás világa, hanem érzelmekre, szen-
vedélyekre, identitásokra és eltérő érdekekre épül, ahol nagy szerepe le-
het a véletlennek és a szerencsének is (Porta – Keating 2008). Ezeket 
még a legragyogóbb manipulátor sem képes átlátni. A szerzők tudatosan 
provokatívan fogalmaznak és az erkölcsi állásfoglalást az olvasókra bíz-
zák. A szerzők által képviselt selectorate elmélet szerint a társadalom 
nagy részétől meg kell különböztetni azokat, akiknek elvileg beleszólá-
suk van a politikai folyamatokba: ez a névleges szelektorok köre, tehát 
azok, akik bár elmehetnének, mégsem mennek el szavazni. A demokrácia 
játékszabályait azok használják, akik elmennek szavazni, de a szerzők 
felhívják a figyelmet arra, hogy a passzívak köre nem kisebb a demokrá-
ciában, mint a diktatúrában s erre politikát lehet építeni. Választási kam-
pány idején nemcsak mozgósítani kell – ez csak a feladat egyik része – 
hanem elérni azt is, hogy a másik tábor potenciális szavazói távol marad-
janak a választásoktól. Ettől még maguk a politikai rendszerek különböz-
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nek, hiszen a demokráciákban a demokratikus szabályok a választásokon 
részt nem vevőkre is érvényesek, míg a diktatúrákban még a rendszert 
támogató szavazókra sem. A nominális szelektoroktól tehát meg kell 
különböztetnünk a valódi szelektorokat, akik elmennek választani. A 
politikai vezető arra törekszik, hogy adminisztratív és politikai eszközök-
kel úgy alakítsa a nominális és valódi szelektorok közti eltérést, hogy 
ezzel a saját híveit hozza előnyös helyzetbe. Előbbi módszerek közé tar-
tozik a választási törvény átírása, a választói körzetek újrarajzolása 
(gerrymandering), míg utóbbiak közé a saját választók motiválása és az 
ellenfél választóinak demobilizálása. Ha a vezető ezt meg tudja oldani, 
akkor jön a következő politikai feladat: a valódi szelektorokon belül lét-
rehozni a győztes koalíciót. Demokráciákban ez a választásokon résztve-
vők egyszerű többségét jelenti. A győztes koalíció elvileg viszonylag 
kisszámú is lehet, ha a többieket sikerül távol tartani a szavazástól és a 
választási részvételnek nincs jogilag rögzített minimális küszöbértéke. A 
szerzők játékelméleti megközelítése szerint győztes koalíción belül két 
kategória létezik: a nélkülözhetetlenek (essentials) és a befolyásosak 
(influentials) csoportja. A nélkülözhetetlenek azok körét jelenti, akik 
nélkül nem lehetséges a hatalom megszerzése vagy megtartása. A nélkü-
lözhetetlen személyek köre persze cserélődhet. A történelemben számos 
példát tudunk arra, hogy a hatalom megszerzéséhez másokra van szük-
ség, mint a hatalom megtartásához. Például a Lenin vezette orosz bolse-
vik párt belső köre tele volt értelmiségiekkel (Trockij, Buharin, 
Preobrazsenszkij és mások), míg a Sztálin vezette állampárt káderbürok-
ratákkal. A személyek változhatnak, de a politikai hatalom szempontjá-
ból nélkülözhetetlenek köre megmarad (Djilas 1957). Közéjük tartozhat-
nak pénzemberek, titkosszolgálati, rendőri és katonai vezetők, személyes 
bizalmasok, gazdasági mogulok, és így tovább. E körben nemcsak a po-
zíció számít, hanem a politikai vezetőhöz való feltétlen lojalitás. A nélkü-
lözhetetlenekhez képest tágabb a befolyásosak köre. Ők azok, akik a 
győztes koalícióhoz szükséges társadalmi támogatást képesek biztosítani 
– szakszervezeti és vallási vezetők, etnikai csoportok vezetői. Bueno de 
Mesquita és Smith azt tanácsolja a diktátoroknak, hogy a győztes koalí-
ciót tartsák meg olyan kicsinek, amennyire csak lehetséges, mert minél 
kisebb a hatalmi koalíció, annál kevesebb embert kell ellenőrizni és annál 
kisebbek a rendszer fenntartásának költségei. A névleges szelektorokat 
úgy kell alakítani, hogy olyan sokan legyenek, amennyire csak lehetsé-
ges, így a helyettesíthető tagokat könnyedén le lehet cserélni. A szerzők 
szerint érdemes ellenőrizni a bevételek áramlását, mert a vezető számára 
mindig hasznosabb, ha ő mondhatja meg, hogy ki részesüljön az erőfor-
rásokból, mintha mindenki odaférhet az elosztható javakhoz. A vezető 
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számára hatékony lehet az a megoldás, ha a társadalom többségét elsze-
gényíti, miközben saját támogatóit gazdaggá teszi. A diktátornak ki kell 
fizetnie kulcstámogatóit, ha meg akarja őrizni lojalitásukat. Nem szabad 
elfelednie, hogy közeli támogatói inkább szeretnének az ő helyében len-
ni, mintsem hogy tőle függjenek. A diktátor nagy előnye velük szemben 
abból fakad, hogy tudja, honnan jön a pénz, míg a többieknek nincs erről 
tudomásuk. A szerzők szerint a diktátornak egyszerre érdemes jó közok-
tatást és gyenge felsőoktatást működtetni, hogy sok képzett szakmunkás 
szolgálja ki a rezsimet, de egyúttal a felsőoktatás ne termelje ki a rend-
szer ellenzékét. A túl sok művelt, kritikai gondolkodású ember a diktáto-
rok számára nem kívánatos. A szegénységben élőknek és az éhezőknek 
nem marad erejük, hogy a diktátor ellen forduljanak, de a szűkebb koalí-
ció csalódott tagjai veszélyesek lehetnek rá. Ezért a koalíción belül ki 
kell küszöbölni a disszidencia lehetőségét. A hatalom alsóbb lépcsőfoka-
in elhelyezkedő vezetők dezertálása viszonylag ritka, mert a párttagok és 
a párthoz közel állók általában korrumpálhatóak és zsarolhatóak. Ha a 
disszidencia jelenségének megszüntetése nem lehetséges, a disszidense-
ket el kell szigetelni a koalíció erőközpontjától, de marginalizált pozíció-
jukban is érdemes bent tartani őket a koalícióban, mert kitaszított „mártí-
rokként” veszélyesek lehetnek.  

A könyv nem kelti azt az illúziót, hogy a fenti szabályok csak a diktá-
torok által irányított, elmaradott országok működését írják le. Bár példáik 
többségét a szerzők a harmadik világból hozzák, azt is hangsúlyozzák, 
hogy nem különböző rendszerekről, hanem a politika immanens termé-
szetéről írnak. Szerintük tehát az önkényuralmi és a demokratikus álla-
mok vezetői lényegében ugyanazokat a szabályokat követik. A demokra-
tikus vezetők is meg akarják szerezni a hatalmat és meg akarják őrizni 
azt. Ők sem szeretnek idő előtt távozni a vezető pozíciókból. Ahhoz te-
hát, hogy a demokraták megőrizhessék hatalmukat, innovatívabbaknak 
kell lenniük autoriter kollégáiknál, mert a demokratikus rendszer – lé-
nyegénél fogva – nem épülhet az aktív választók teljes háttérbe szorításá-
ra. Ahogy az állampolgárok különbözőek egymástól, ugyanez vezetőikről 
is elmondható. Nem eleve jók vagy eleve rosszak, hanem opportunisták, 
esendők, hol a jóra, hol a rosszra kaphatók. Demokráciákban széles kon-
szenzussal kiépített intézmények korlátozzák a vezetők önkényét. Bueno 
de Mesquita és Smith könyvéből azért közvetett módon az is kiolvasható, 
hogy általában azok az országok sikeresek, amelyek a lehető legszéle-
sebb képviseletet biztosító demokrácia és választási rendszer talaján áll-
nak. Diktatúrákban és vegyes rendszerekben a választási rendszert úgy 
alakítják, hogy a választópolgárok könnyebben „megvásárolható” része 
biztosítsa a vezető számára hatalma megtartását. A szabályok gyakori 
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átírása is kedvelt eszköze mindazoknak, akik a jogállamot csak időlege-
sen használják, de készek megválni tőle, ha érdekeik így kívánják. A 
jogszabályok „haszonelvű” felhasználásának egyik speciális esete, ami-
kor az újra már nem választható elnök mandátumát meghosszabbítják, 
vagy esetleg a miniszterelnöki és elnöki pozíció cserélgetésével kiegé-
szítve tartják fenn hatalmukat (mint például Oroszországban, Argentíná-
ban és néhány afrikai és latin-amerikai országban). Mindehhez aktívan 
felhasználható a politikai befolyással való visszaélés révén adódó hatósá-
gi, jogalkotói és jogalkalmazói együttműködés. Az ilyen rendszert az 
államhoz szorosan kötődő korrupció tartja életben. A Dictator’s 
Handbook szokatlan könyv, amelyben az élvezetes stílus sokszor ellen-
tétben áll a valóságban megfigyelt, „bicskanyitogató” tartalommal. Talán 
épp ez a disszonancia volt a szerzők szándéka: annak bemutatása, hogy a 
politika eszményei és gyakorlata között sokszor milyen széles árok húzó-
dik. A könyvben a cinizmus határait súroló (vagy átlépő) megjegyzések 
egész sora provokatívan figyelmeztet a politika diabolikus természetére. 
 
2. Autokrata vezetők és demokratizáló választások 
 
A diktátorok elleni harc nem könnyű, de nem is kilátástalan. Ebben meg-
erősítheti az olvasót Valerie Bunce és Sharon Wolchik kitűnő könyve 
(Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 2011), 
amely számos új szemponttal gazdagítja a demokratizálódás folyamatáról 
szóló nemzetközi politikatudományi szakirodalmat. Az utóbbi húsz év-
ben kialakult posztkommunista rezsimek egy része demokrácia, másik 
részük egyértelműen diktatúra, de a köztes tartományban számos vegyes 
rendszer található. A demokratikus átmenet első szakaszában általában 
még keverednek a demokratikus és autokratikus rendszer vonásai (erről 
bővebben lásd: O’Donell – Schmitter 1986). Mivel az átalakulás sohasem 
visszafordíthatatlan folyamat, így előfordulhat, hogy a korábban demok-
ráciáknak tekintett országok visszacsúsznak a versengő önkényuralmi 
(competitive authoritarian) rendszer szintjére, vagy a teljesen autokrati-
kus rendszerbe (Linz 1978). Bunce és Wolchik ezekre a mixed regime 
kifejezést használja a szakirodalomban korábban elterjedt hybrid regime 
fogalmával szemben, ám a lényeg ugyanaz. A szerzők több ország példá-
ján, konkrét események vizsgálatán keresztül azt vizsgálják, miként lehet 
megszabadulni a posztkommunista vegyes rendszerekben hatalomra ke-
rülő diktatórikus vezetőktől. Olyanoktól, akik hatalmon maradásuk ese-
tén a rendszert még inkább autokratikus irányba vezethették volna (Vla-
dimír Mečiar, Slobodan Milošević, Leonyid Kucsma és mások). 
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A szerzők az országos választások pillanatát olyan lehetőségnek tekin-
tik, amelyek révén a negatív tendenciák megállíthatók, sőt sok esetben 
visszafordíthatók. Szemben a szakirodalomban használt „választásos 
forradalom” (electoral revolution) kategóriájával – amely teljes szakítást 
ígér az előző korszakkal, de ígéretét ritkán teljesíti be – a szerzők a „de-
mokratizáló választások” (democratizing elections) fogalmát vezetik be. 
Úgy vélik, a forradalom és a választások fogalmának összekapcsolása 
tévútra visz, mert egyrészt normatív tartalmat kölcsönöz a folyamatnak, 
másrészt az esetek többségében valódi forradalomról nincs is szó. Bizo-
nyos választások valódi mérföldkövet jelenthetnek egy ország átalakulá-
sában (breakthrough elections), de ezek – szemben a résztvevők akkori 
elvárásaival – utólag már semmiképp sem nevezhetők forradalomnak. 

A demokratizáló választások más választási előzmények nélkül, 
egyetlen lépésben is sikeresek lehetnek, ezt példázza Szlovákia (1998) és 
Horvátország (2000) esete. Szlovákiában a nemzetközi közösség is ko-
moly szerepet játszott az akkor már négy éve folyamatosan hatalmon 
lévő Vladimír Mečiar miniszterelnök eltávolításában (Bunce – Wolchik 
2010). Hiába lett Mečiar pártja a legerősebb, mert az összes többi demok-
ratikus erő összefogott ellene, és e széles politikai koalíció révén juthatott 
a hatalomba Mikuláš Dzurinda, aki 1998 és 2006 között Szlovákia EU-
csatlakozását véghez vitte, és aki mindezidáig az ország eddigi történeté-
nek legsikeresebb kormányfője volt. Horvátország esete annyiban kivé-
telnek számít, hogy az „államalapító” nacionalista vezetőt, Franjo 
Tudjmant nem kellett eltávolítani hivatalából, mert 1999-ben még elnök-
ként halt meg. De az is előfordul, hogy a demokratizáló választások a 
röviddel korábban elcsalt választások ellen kirobbanó népi tiltakozás 
következményei. Olyan megismételt választások, amelyek „helyrehoz-
zák” az előző választás kudarcát. Ilyen volt a „narancsos forradalom” 
Ukrajnában 2004-ben (Nodia 2005, Aslund – McFaul 2006). 

A paradigmatikus fordulat azonban Jugoszláviában következett be az 
ezredforduló évében. Mint Bunce és Wolchik érdekfeszítően bemutatja, 
ebben az országban az ellenzék sokáig reménytelennek tűnő küzdelmet 
folytatott Slobodan Milošević elnök eltávolításáért. Milošević opportu-
nista módon ötvözte a szocialista és nacionalista ideológiát, így éveken át 
sikerrel le tudta szerelni nacionalista ellenzékét, önmagát „kisebb rossz-
ként” feltüntetve (Brankovic 1995). A boszniai szerbek háborúját „Nagy-
Szerbia” nacionalista ígéretével támogatta, majd az 1995-ös daytoni 
megállapodás idején már pragmatikus „béketeremtőként” szerepelt. A 
Clinton-adminisztráció kénytelen volt őt tárgyalópartnerként elfogadni, 
ha békét akart a Balkánon. Milošević – aktuális politikai érdekei szerint – 
először a háború megnyerésének garanciájaként, majd a tartós béke biz-
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tosítékaként láttatta magát a választók előtt (Thomas 1999). Hasonló si-
kerrel tudta átmenetileg kihasználni a forrongó Koszovó helyzetét politi-
kája szerbiai támogatottságának növelésére. Sem az ország vészesen 
romló gazdasági helyzete, sem a nemzetközi gazdasági szankciók, sem 
pedig a NATO 1999-es légicsapásai nem tudták megrendíteni hatalmát. 
A demokratikus ellenzék megosztott volt, ereje elsősorban a fővárosra 
korlátozódott. Milošević ügyesen egyensúlyozott radikális nacionalista és 
demokratikus ellenzéke között, még azt is elfogadva, hogy a főváros, 
Belgrád demokrata ellenzéki politikus (Zoran Djindjić) irányítása alá 
került, mert a választások manipulációjával el tudta érni, hogy a vidéki 
választók többsége rá szavazzon. Habár ő maga hajlamai szerint diktátor 
volt, rendszere mégis inkább volt vegyes rezsim, mint klasszikus diktatú-
ra, mert tartalmazta a versengés, a választás, a szólásszabadság és a több-
pártrendszer elemeit.  

Az ellenzéki megosztottság miatt sikertelen maradt a Milošević elleni 
Zajedno (Együtt) mozgalom 1996-97-ben. Ezt a megosztottságot tudta 
később kiküszöbölni a nagyrészt fiatalok által elindított Otpor (Ellenál-
lás) nevű új mozgalom, amely 2000-ben végül demokratikus áttörést ért 
el. Felhasználva Bueno de Mesquita és Smith kategóriáit, elmondhatjuk, 
hogy Milošević csökkenő társadalmi bázisát az ellenzék sokáig azért nem 
tudta a maga javára fordítani, mert a diktátor nagy súlyt helyezett a hozzá 
közel álló nélkülözhetetlenek pozíciójának megerősítésére. Érdekes fej-
lemény volt Jugoszláviában, hogy Milošević egyre nagyobb önbizalom-
mal viszonyult a választásokhoz, mert „demokratikus legitimációja” 
megerősítésének lehetőségét látta bennük. Az utóbbi tizenöt évben 
egyébként is megdőlt az a mítosz, hogy a diktátorok félnek a választások-
tól, hiszen például Milošević egészen 2000-ig minden választást meg-
nyert, de egyiket sem tiszta eszközökkel. Ugyanez a jelenség Venezuelá-
ban is előfordult, amikor Hugo Chávez minden alkalmat megragadott 
újabb és újabb, általa ellenőrzött „választások” és referendumok kiírásá-
ra, hogy hatalmát tartósítsa (Ellner – Hellinger 2003). 

Milošević azonban 2000-ben elkövetett néhány alapvető hibát. Rend-
őrsége egyre brutálisabban lépett fel a tüntetőkkel szemben, ami hozzájá-
rult az ellenzéki egység megerősödéséhez. Lebecsülte az ellenzék moz-
gósítási képességét, valamint azt a tényt, hogy időközben az Otpor ková-
sza lett az ellenzéki együttműködésnek. Nem tulajdonított jelentőséget 
annak, hogy az Egyesült Államok politikája megváltozott: az amerikaiak 
Miloševićben már nem a „béketeremtőt”, hanem a demokrácia akadályát 
látták. Megnőtt az ellenzék nemzetközi támogatottsága – mind anyagi, 
logisztikai és stratégiai értelemben. A 2000 őszére megerősödő összefo-
gás sikere látványos példáját adta annak, hogy autoriter vezetők erő-
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szakmentes úton is eltávolíthatók a hatalomból. Mindez azért volt fontos, 
mert a jugoszláviai választások sikeréhez vezető módszerek gyorsan el-
lenzéki know-how-vá váltak Grúziában, Ukrajnában és más posztkom-
munista országokban. 

Bunce és Wolchik azonban nem csupán a demokratizáló választások-
kal foglalkozik, hanem az oda vezető úttal és a választások utáni eltérő 
fejlődési pályákkal is, különös tekintettel a demokratikus tapasztalatok 
nemzetközi elterjedésére. A könyv három nagyobb részből áll. Az elmé-
leti bevezetés és a kulcsfogalmak definíciója után összehasonlító esetta-
nulmányokat közöl, elkülönítve egymástól a demokratikus fordulat eléré-
se szempontjából sikeres történeteket (Szlovákia, Horvátország, Jugo-
szlávia, Ukrajna, Grúzia és Kirgizisztán) a kudarccal végződött esetektől 
(Azerbajdzsán, Fehéroroszország és Örményország). Az elbukott esetek-
ben az ellenzéki egység ellenére a külső demokratikus támogatás nem 
tudott elég hatékony lenni, mert az autoriter rezsim jelentős erőforrásokat 
tudott mozgósítani fennmaradásának biztosítására. Örményországban az 
amerikai külpolitika nem a demokratizáló választások sikerére, hanem 
fokozatos változásra összpontosította figyelmét, ami gyengítette a de-
mokratikus fordulat sikerének esélyét. Azerbajdzsánban a rezsim el tudta 
vágni a helyi NGO-kat az őket támogatni szándékozó külföldi források-
tól, míg Fehérorszországban a demokrácia transznacionális támogatását 
az orosz vezetés hasonlóan aktív fellépése ellensúlyozni tudta a diktatóri-
kus Lukasenka-rezsim fenntartása érdekében. A könyv harmadik részé-
ben a szerzők részletes komparatív elemzést nyújtanak az eltérő választá-
si eredményekről, a választási modellekről, a demokratizáló választások 
nemzetközi hatásáról, a választások utáni különböző rendszerátalakulá-
sokról (regime trajectories), és végül a demokrácia amerikai promóciós 
gyakorlatainak lehetőségeiről és korlátairól. 

Bunce és Wolchik minden eddiginél nagyobb figyelmet fordít a civil 
társadalom aktivistáinak, intézményeinek és szervezettségének elemzésé-
re. A könyv legérdekesebb részei közé tartoznak azok a fejtegetések, 
amelyek a Milošević elleni politikai mozgalmak sikerével, a tapasztala-
tok összegzésével és nemzetközi átadásával foglalkoznak. A szerzők em-
pirikus elemzések sokaságára és a helyi civil vezetőkkel folytatott saját 
interjúikra hivatkozva azt állítják, hogy Közép-Európában az NGO-k, 
think tank-ek és mozgalmak döntő szerepet játszottak az ellenállás meg-
szervezésében (erről bővebben lásd: Forbrig – Demes 2007), és ezt a 
mintát igyekeztek átvenni a posztszovjet diktatúrák és vegyes rendszerek 
demokratikus civil mozgalmai is. Bunce és Wolchik a kutatás éveiben 
sok időt töltöttek terepmunkával a térségben. Nemcsak hét kerekasztal-
beszélgetést rendeztek politikusok és kutatók részvételével, hanem több 
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mint 200 egyéni interjút készítettek Azerbajdzsán, Bulgária, Fehérorosz-
ország, Grúzia, Horvátország, Kirgizisztán, Örményország, Szerbia és 
Ukrajna civil ellenzéki aktivistáival, továbbá a helyi véleményformáló 
értelmiségiekkel, szakértőkkel és politikusokkal. Ez a könyv a poszt-
kommunista rendszerek problémáival foglalkozó minden más művet fe-
lülmúl abban a tekintetben, hogy újdonságnak számító elméleti következ-
tetései széles empirikus kutatási alapra támaszkodnak. 

 
3. Az erőszakmentes ellenállás logikája 
 

Kitűnő könyvükben Erica Chenoweth és Maria J. Stephan (Why Civil 
Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Action, 2011) erős 
érveket sorakoztatnak fel arra vonatkozóan, hogy miért képesek az erő-
szakmentes civil mozgalmak nagyobb hatékonysággal megdönteni a dik-
tatúrákat, mint az erőszakos felkelések. Az Erőszakmentes és Erőszakos 
Mozgalmak és Eredményük (Nonviolent and Violent Campaigns and 
Outcomes - NAVCO) elnevezésű adatbázisukban a szerzők 323 erőszakos 
és erőszakmentes ellenállási mozgalmat vizsgáltak, az 1900 és 2006 kö-
zötti időszakból. Szerintük az erőszakmentes akciók történetileg kimutat-
hatóan nagyobb sikere abban rejlik, hogy csökkentik a mozgalomhoz 
való csatlakozás „költségeit” az átlagember számára, és nagyobb eséllyel 
kínálják a pozitív kimenetel lehetőségét, mint a klasszikus puccsok, erő-
szakos lázadások és forradalmak. A radikális akciókhoz csatlakozók 
alapvetően két dolgot szeretnének elérni: saját túlélésüket és a mozgalom 
sikerét. Egészen szélsőséges helyzetektől eltekintve a résztvevők nem 
kívánják feláldozni az életüket, ugyanakkor olyan mozgalomhoz akarnak 
csatlakozni, amely eléri kitűzött célját. Erre nyújt lehetőséget az erő-
szakmentes kampány. Ha az emberek kicsinek érzik a részvétel kockáza-
tát, a mozgalom széles társadalmi koalíciót építhet ki a fennálló rendszer 
ellen. Minél sokszínűbb a mozgalom összetétele, annál szélesebb lesz 
azok köre, akiket megszólíthat a különböző társadalmi csoportokban. Az 
ilyen sokszínű koalíció (diverse coalition) üzenete könnyebben jut el a 
véleményirányító személyekhez, csoportokhoz és szervezetekhez, akiket 
a maga oldalára állíthat. A véleményirányítók kitüntetett szerepét 
Tocqueville nyomán (Tocqueville 1955) többen is felismerték, köztük 
Charles Tilly, aki a forradalmi helyzet definíciójának egyik elemévé is 
tette (Tilly 1978). Az értelmiségiek átállása megsokszorozhatja a mozga-
lom hatását, és csökkenti annak lehetőségét, hogy a rezsim csírájában 
elfojtsa vagy elszigetelje a kezdeményezést. 

Chenoweth és Stephan könyve módszertanilag azért érdekes, mert a 
szerzők kombinálják a kvantitatív és kvalitatív elemzési módszereket. 
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Szinte minden esetben arra törekednek, hogy a statisztikai adatok mögé 
nézzenek és elemzéseiket mélyebb tudásra alapozzák. Felteszik például 
azt a kérdést, hogy vajon nem félrevezető-e az erőszakmentes mozgal-
mak sikeréről beszélni. Vajon nem azért győznek-e az erőszakmentes 
mozgalmak, mert eleve azokban az országokban indulnak el, ahol a re-
zsim egyébként is szétesőben van? Ha ez így lenne, az erőszakmentes 
mozgalmak és a rezsim összeomlása között nem lenne oksági kapcsolat, 
az ilyen mozgalmak legfeljebb kísérőjelenségei volnának az amúgy is 
elkerülhetetlenül bekövetkező rendszerváltásnak. És a kérdés fordítva is 
feltehető: vajon nem azért buknak-e el az erőszakos mozgalmak nagyobb 
arányban, mert eleve olyan rendszerekben kezdeményezik azokat, ahol 
az erőszakmentes ellenállásra eleve jóval kisebb a remény?  

A politikatudományi szakirodalom szerint totalitárius rendszerekből 
nem lehetséges békés átmenet a demokráciába, mert a hatalmon lévők 
egységesen ellenállnak a rezsimet pluralizáló reform csábításának, nem 
hajlandók tárgyalni az ellenzékkel és minden utcai ellenállást erőszakkal 
vernek le (vö. például Diamond – Plattner 2002). Ilyen esetekben úgy 
tűnik, hogy a rendszer elleni erőszakos mozgalmaknak nincs alternatívá-
ja. Ha viszont a fennálló rezsim „puha diktatúra” – amelyben a vezetés 
megosztott, a civil társadalomnak nagyobb tér nyílik, a rezsim korábbi 
hívei egy adott ponton hajlamosak szembefordulni korábbi vezetőikkel és 
később az erőszakszervezetek lojalitása is megkérdőjeleződhet –, ott 
esély nyílik a békés, tárgyalásos átalakulásra, vagy a tömegdemonstráci-
ókra épülő, erőszak nélküli, „bársonyos” forradalomra (az erőszakmentes 
ellenállás stratégiájára vonatkozóan lásd: Sharp 1973, Sharp 2012, 
Schock 2005). Minderre számos példát láttunk az 1970-es évek Spanyol-
országától kezdve az 1989-es Lengyelországon, Magyarországon át 
Csehszlovákiáig. E megközelítés szerint az erőszakmentes mozgalom 
csak akkor lehet sikeres, ha a korábbi totalitárius rezsim előbb 
poszttotalitáriussá vagy autokratikussá válik. Az autoriter rendszerek 
ugyanis nem ideologikusak, hanem opportunisták és pragmatikusak, így 
adott pillanatban lehetségessé válnak a tárgyalások, mert azoknak a re-
zsim számára nincs elvi akadálya O’Donell – Schmitter – Whitehead 
1986). 

Hasonló determinációt tételez fel a strukturalista elmélet. E szerint tár-
sadalmi forradalom akkor lehetséges, ha az állam és a rendszer összefo-
nódik, vagyis az állam nem képes ellensúlyként fellépni, azaz nem kínál 
törvényekben garantált védelmet a kiszolgáltatott társadalmi csoportok-
nak az uralkodó elit elnyomásával szemben. Sőt, éppen ellenkezőleg cse-
lekszik: az állam az uralkodó elit közvetlen érdekeinek képviselőjeként 
lép fel. Ilyen esetekben a tiltakozás egyformán irányul az uralkodó elit és 
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az állam ellen, mert nincs „intézményes kapaszkodó” a tárgyalások meg-
kezdéséhez. A strukturalista megközelítés egy adott ország rendszerváltó 
mozgalmának sikerét sokszor nemzetközi tényezőktől is függővé teszi 
(ami helyes megközelítés), ám gyakran hajlik arra, hogy alábecsülje az 
egyes országok politikai kultúrájának szerepét, valamint a mozgalmi sze-
replők tetteinek jelentőségét a változás előidézésében (az irányzat promi-
nens képviselője Theda Skocpol, lásd Skocpol 1979, 1991, 1994).  

Chenoweth és Stephan szkeptikusan viszonyul a strukturalista elméle-
tek magyarázó erejéhez. A szerzők megkérdőjelezik, hogy akár a fennál-
ló elnyomó rezsim természete, akár más strukturális tényezők eleve meg-
határoznák az erőszakmentes kampányok sikerét vagy sikertelenségét. 
Percepciójuk szerint a forradalmak és lázadások sokszereplős, nyitott 
végű folyamatok, amelyben a lázadók helyesen megválasztott stratégiai 
cselekvésének jelentős szerepe lehet az elnyomó rendszer elleni küzde-
lem sikerében. Elemzésük hasonlít a már említett Charles Tilly érvelésé-
re, aki különbséget tett forradalmi helyzet és forradalmi eredmény között. 
A forradalmi helyzetet a többféle szuverenitás (multiple sovereignity) 
fogalmával írta le, amelynek elemei a következők: 1. a rezsimmel szem-
beni kihívók megjelenése, 2. az alternatív követelések jelentős támoga-
tottsága a megcélzott társadalmi csoportokban, 3. a kormány képtelensé-
ge a helyzet uralására. A forradalmi helyzet fennállása azonban még nem 
garantálja a forradalom sikerét. Ez csak akkor következhet be, ha 1. a 
többféle szuverenitás mellett – amit Lenin „kettős hatalomnak” nevezett 
– forradalmi koalíció épül ki a rezsimhez tartozó csoportok és a kihívók 
között, továbbá ha 2. a forradalmi koalíció a fegyveres testületek megha-
tározó részét ellenőrzése alá vonja. Szükség van tehát arra, hogy a társa-
dalom és a véleményformáló elit jelentős része a felkelők mellé álljon, 
valamint a hatalmon lévők soraiban szakadás következzen be a lázadók-
hoz való viszony tekintetében (Tilly 1978). Chenoweth és Stephan köny-
ve abban hoz újdonságot, hogy szerintük a lojalitásváltás sokkal nagyobb 
eséllyel következik be az erőszakmentes mozgalmak, mint az erőszakos 
felkelések esetében.  

Érveik alátámasztására a szerzők négy esettanulmányban olyan erő-
szakmentes mozgalmakat mutatnak be, amelyeket korábbi erőszakos 
felkelések kudarca előzött meg. A négy eset közül kettő, az iráni forrada-
lom (1977-79) és a Fülöp-szigeteki Néphatalom Mozgalom (1983-86) 
sikerre vezetett. Az első palesztín intifáda (1987-92) részleges sikert ho-
zott, ám a burmai forradalom (1988-90) elbukott. Míg az erőszakos 
megmozdulásokban való részvétel általában a társadalom szűkebb körére 
– elsősorban a fiatal férfiakra – korlátozódik, addig az erőszakmentes 
kampányok a társadalom százezres vagy milliós tömegeit szólíthatják 
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meg. Olyan széles és sokszínű mozgalmi koalíció jöhet létre, amelyet az 
elnyomó hatalom lényegesen kisebb eséllyel tud csak kordában tartani. 
Ebben a koalícióban a fiatal férfiak mellett fontos szerepet játszhatnak a 
diákok, a nők, az értelmiségiek, a szakjogászok, valamint a vallási és 
szakszervezeti vezetők.  

Egy széles társadalmi koalíció nagyobb hatást tud elérni nemzetközi 
kontextusban is, mert sikeresebben ösztönözheti a nemzetközi szerveze-
teket az erőszakmentes küzdelem intenzív, külső támogatására. A burmai 
erőszakmentes ellenállás bukása tisztán igazolja a szerzők téziseit: mivel 
a lázadók nem törekedtek a rezsimhez hű katonai és értelmiségi csopor-
tok megosztására, nem tudták elvágni az autoriter rendszert saját társa-
dalmi, politikai és katonai bázisától. Lojalitásváltás nem következett be, a 
hatalmi blokk érintetlen maradt, ami megnövelte a mozgalomhoz csatla-
kozás kockázatát a szimpatizánsok körében. A rezsim elnyomó kapacitá-
sa megmaradt, amit nem tudott ellensúlyozni a civil mozgalom – vi-
szonylag gyenge – külföldi támogatottsága. Sem a rezsimmel elégedetlen 
belső erők, sem a nemzetközi szervezetek nem láttak lehetőséget a haté-
kony fellépésre, így e tényezők együttes hatása miatt a mozgalom elbu-
kott.  

Chenoweth és Stephan elemzése világos, következtéseik korrektek. A 
szerzők nem állítják, hogy az erőszakmentes küzdelem minden esetben 
sikerre vezet. Valójában itt is nehéz harcról van szó, amelynek során a 
mozgalomban résztvevők számossága és sokszínűsége, a nemzetközi 
támogatás, valamint a rendszerhű erők lojalitásának átbillenése mellett az 
ellenállók taktikai repertoárjának diverzitására is szükség van. Ez a 
könyv fontos hozzájárulás a helyi társadalmi mozgalmak és az erőszak-
mentes ellenállás globális szemléletű, nemzetközi összehasonlító elemzé-
séhez.  
 
4. Harc a demokráciáért: globális perspektívák 
 
William J. Dobson könyve (The Dictator’s Learning Curve. Inside the 
Global Battle for Democracy, 2012) abban különbözik az eddig tárgyalt 
munkáktól, hogy nem akadémiai jellegű írás, hanem politikai tényfeltá-
rás, elsősorban zsurnalisztikus módszerekkel. A szerző kétévi kutató-
munkája alatt több önkényuralmi rezsimbe látogatott el (Kína, Malajzia, 
Oroszország, Egyiptom és Venezuela) és bemutatta a civil ellenállás jel-
legzetes szereplőit és momentumait. Dobson a frontvonalból tudósít, be-
mutatja, hogyan működik a civil kurázsi az ilyen országok mindennapja-
iban, továbbá azt vizsgálja, hogy milyen stratégiai és taktikai újításokra 
van szükség az egyre kifinomultabbá váló autoriter rendszerek elleni fel-
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lépéshez. Interjút készített az orosz ellenzék vezetőjével, a felkelők olda-
lára átálló egyiptomi katonával, az ellenállást támogató volt Chávez-hívő 
venezuelai politikussal éppúgy, mint az egyik prominens kínai ellenzéki-
vel, az erőszakmentes civil ellenállás amerikai teoretikusával, és az Otpor 
nevű, egykori szerb ellenzéki mozgalom veteránjával. 

Dobson könyvének egyik fő állítása, hogy a rendszerellenzéki csopor-
tok sikerének nincsenek általános szociológiai szabályai, sok múlik azon, 
hogy az ellenzéki aktorok helyesen értelmezik-e a folyamatokat, képe-
sek-e széles koalíciót felépíteni, majd kellő pillanatban hatékonyan cse-
lekedni. A szerző észleli, hogy az utóbbi évtizedben a demokráciák szá-
ma nem bővül tovább, a Samuel Huntington által a demokratizálás har-
madik hullámának nevezett globális változás véget ért (Huntington 
1991). Mindazonáltal bővül azon rendszerek köre, amelyek szeretnék 
magukat demokráciának láttatni, ám a demokrácia façade-ja mögött való-
jában a diktatórikus gyakorlatok erősödnek meg (Diamond – Plattner 
2001). Az ilyen autoriter rendszerek jövője és az ellenük szervezett erő-
szakmentes ellenzéki mozgalmak sorsa a bizonytalanság ködébe vész.  

Dobson megfigyelése szerint a helyzet ma bizonytalanabb, mint bár-
mikor korábban volt. „Olyan rezsimek, amelyek korábban az összeomlás 
szélén voltak, mára újra megerősödtek. Erősnek látszó diktatúrák viszont 
napok alatt összeomlottak. Nem lehet közvetlen összefüggést találni a 
rezsim brutalitása, a gazdasági nélkülözés, a társadalom etnikai összetéte-
le, vagy az ország kultúrtörténete és a forradalom kirobbanásának való-
színűsége között, történjen az ma, holnap, vagy tíz év múlva. Az számít, 
hogy ki hogyan számítja ki a lépéseit.” (Dobson 2011, 9) A szerző olyan 
eseteket mutat be, amikor a látszólag legreménytelenebb helyzetekben tér 
nyílik az ellenzéki cselekvés számára.  

Az orosz ellenzéki vezért, Boris Nyemcovot idézve Dobson rámutat, 
hogy a fő különbség a kommunizmus és a putyinizmus között nem a dik-
tatúra és demokrácia eltérése, hiszen egyik esetben sincs szó demokráciá-
ról. Nyemcov szerint „a putyinizmus ügyesebb, mert csak az emberek 
politikai jogait veszi el, de személyes szabadságukat érintetlenül hagyja. 
Utazhatsz, emigrálhatsz, ha akarsz, vagy olvashatod az internetet. Ami 
viszont tiltott, az a televízió. A televíziót államilag ellenőrzik és korlá-
tozzák, mert az ideológiai és propagandagépezet azt tekinti legfontosabb 
eszközének. A kommunisták a személyi és politikai szabadságot egyaránt 
megszüntették. Ezért ők sokkal ügyetlenebbek voltak a putyinizmusnál. 
[…] Ami most van, az olyan, mint a Szovjetunió kígyózó sorok és gazda-
sági deficit nélkül, nyitott határokkal.” (Dobson 2011, 19-21) A mai 
orosz antidemokratikus rendszer több lehetőséget ad az ellenzéki szer-
vezkedésre, mint a Szovjetunió tette (Gorbacsov korszakának kivételé-
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vel), ám egyúttal az állam igyekszik ezeket szigorú ellenőrzése alatt tar-
tani. Megfosztja őket potenciális belső és külső támogatóiktól, legyen szó 
az NGO-k külföldi szponzorairól vagy akár liberális szellemű orosz oli-
garchákról. Az állam jelzi az aktivistáknak, hogy megfigyeli őket, ezáltal 
a nélkül tud az elrettentés és elszigetelés eszközéhez nyúlni, hogy közvet-
lenül bebörtönözné őket. Szükség esetén azonban felbérelt bűnözők se-
gítségével fellép ellenük – amint az számos esetben megtörtént – amikor 
újságírókat, aktivistákat megvertek vagy likvidáltak. Látszólag az állam 
tudta és közreműködése nélkül következett be mindez, de árulkodó, hogy 
az ilyen leszámoló akciók minden esetben a rendszer fennmaradását 
szolgálták. 

Dobson azon szerzők közé tartozik, akik az erőszak nélküli ellenállást 
hatékonyabbnak tartják az erőszakos lázadásnál. Utóbbi ugyanis olyan 
területen kívánja megvívni a harcot, amelyen az állam több erőforrással 
rendelkezik, tehát amiben az állam jobb. Az erőszakos felkelés csak ak-
kor lehet sikeres, ha az erőszakszervezetek meghatározó része a felkelők 
oldalára áll. A széles társadalmi támogatottsággal rendelkező katonai 
puccsok ideje azonban leáldozóban van. Ha a katonai puccs sikeres, a 
kezdeményezés nem a társadalmi csoportok, hanem a katonai vezetők 
kezében marad, akik nem feltétlenül érdekeltek a rendszer megváltoztatá-
sában. Olyan stratégia lehet célravezető, amely a társadalomból indul ki 
és az elnyomottak céljait valósítja meg. Erre pedig legnagyobb eséllyel 
az erőszakmentes rendszerváltó mozgalom lehet képes – különösen 
azokban a félig autokratikus rendszerekben, amelyek demokráciáknak 
próbálják álcázni magukat. A diktátorok ugyanis csak addig képesek 
uralkodni, amíg az emberek engedelmeskednek nekik. Ha ők megvonják 
bizalmukat a rezsimtől és ennek kollektív, összehangolt, erőszak nélküli 
módon kifejezést is adnak, a diktátor és rendszere elkerülhetetlenül meg-
bukik. A szerző osztozik az arab tavaszt övező nemzetközi reményke-
désben és meg van győződve arról, hogy nemcsak a struktúrák, de az 
egyes cselekvők is számítanak, azaz vannak a rendszerkritikus aktiviz-
musnak olyan mintái és gyakorlatai, amelyek globálisan is működőképe-
sek s így terjesztendők. De célja nem e gyakorlatok listába vétele, vagy 
egyfajta „forradalmi katekizmus” megírása volt, hanem első kézből 
származó információkon alapuló, sztorikban bővelkedő, élvezetes könyv 
közreadása. Habár a kötet általános optimizmusát érdemes némi kétellyel 
fogadnunk, a szerző kitűzött célját kétségkívül sikerrel megvalósította.  
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Tarrósy István∗∗∗∗ 
 

Szétszakadó világunk és a válságok geopolitikai  
megközelítése 

 
1. Bevezetés  
 
A 21. század nemzetközi rendszerének egyik értelmezési területe a biz-
tonság-bizonytalanság, illetve a félelem-védelem fogalmi párosai köré 
húzható ki. Miközben a poszt-9/11 éra egyre inkább a biztonságiasításra 
irányítja a rendszer állami, kormányzati aktorainak figyelmét, a sorozatos 
és világméretű krízishelyzetek a bizonytalanságok mindennapi létezését 
erősítik fel az egyénekben. Pénzügyi válságok, a transznacionális terro-
rizmus felerősödése, polgárháborúk és a befagyott konfliktusok felolva-
dását követő térségi háborúk – mint például a jelenleg is zajló orosz-
ukrán konfliktus – és az ezek által felfokozott menekültügyi kihívások, 
mind rányomják bélyegjeiket mindennapi életünkre. A biztonság fogal-
mának bővítése egyértelműen szükségessé vált, amely egyúttal annak 
mélyítését is igényeli, hiszen nem csupán az államok szintjén jelentkező, 
már nem csak katonai típusú fenyegetettségek váltak egyre láthatóbbá a 
bipoláris világ megszűntét követően, hanem az állam alatti szinteken, a 
világ számos régiójában az egyén mindennapi realitásaiban is nyilvánva-
lóvá vált a különböző szektorokat és szférákat (politikai, gazdasági, tár-
sadalmi és hangsúlyosan környezeti) érintő kihívások sokasága és össze-
tettsége. A biztonságról alkotott kép és az arról folyó diskurzus egyúttal 
egyre szorosabban összekapcsolódik a fejlődéssel kapcsolatos gondolko-
dással. Létjogosultságot és teret nyer a humánbiztonság, amely alatt azt 
az 1990-as években kialakult tudományos elméletet értjük, mely érdeklő-
désében az állam felől a lakosság igényei felé fordult, rávilágítva arra, 
hogy a környezeti instabilitás, a szegénység, az éhínség és elnyomás nem 
pusztán kritikus fontosságú biztonsági kérdések, hanem egyszerre forrá-
sai és következményei is a konfliktusoknak (Tarrósy – Baranyi 2019, 
605-606). 

Mindezek a Szabó Gábor által is kutatott kérdések szoros összefüggé-
seire irányítják figyelmünket az írásaiban markánsan rögzített emberi 
jogi vizsgálati tengely mentén: így szükséges elgondolkodnunk „a globa-
lizáció, mint sokdimenziós folyamat ellentmondásos hatásairól” (Szabó 

                                                 
∗ Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék 
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2010, 7), a nemzetközi rendszer egésze szempontjából is értelmet nyerő 
igazságosságról, amely „a politikai rend egyik, ha nem a legfontosabb 
minősége” (Szabó 2016a, 11), vagy éppen a nemzetközi migrációra „vo-
natkozó szabályozás nyilvánvaló inkonzisztenciájáról”, amihez Szabó 
Gábor szerint „a fogadó államok gyakran képmutató bevándorlás-
politikája társul” (Szabó 2016b, 74). Az ENSZ Fejlesztési Programjának 
(UNDP) 1994-ben közzétett jelentése világossá teszi a fenntartható em-
beri fejlődés komplex módon szorosan összefüggő elemeit, amelyek kö-
zött találjuk a kooperációt, a méltányosságot, a fenntarthatóságot, az éh-
ínségtől, jogfosztottságtól, nélkülözéstől való mentességet, ami egyúttal 
feltételezi a közösségi döntéshozatalban való részvétel lehetőségét, vala-
mint a biztonságot (UNDP 1994). „Az élőhely biztonsága, különös tekin-
tettel a fenyegetettségtől, elnyomástól, betegségektől, valamint az élőhely 
kényszerű, azonnali elhagyásától való mentesség” (Szabó 2016a, 121) 
megfogalmazásban jelenik meg a multilaterális diskurzusban.  

A biztonság, de általában a nemzetközi rendszer szereplőihez köthető 
valamennyi interakció és cselekedet a többek között Yves Lacoste által is 
jelzett ötdimenziós térben helyezhető elő megfelelően. A klasszikus geo-
politikai gondolkodók vizsgálati spektrumát jelentő hármas megközelítés, 
a szárazföldre, a tengerekre-óceánokra, valamint a légtérre koncentráló 
szemlélet a világűr (aerospace) és az információs szféra (infosphere) 
részét képező kibertér (cyberspace) dimenzióival bővült (Szilágyi 2013, 
125). A kibertér az újfajta bizonytalanságok, veszélyek és félelmek kon-
textusa, ahol számos ismert módszertan – így a propaganda, a dezinfor-
máció, a bűnözés, vagy maga a hadviselés – új értelmet nyer (Boniface 
2017, 65). Az egyén oldaláról pedig e megváltozott környezetben mindez 
jelentős kérdéseket vet fel a bizalommal kapcsolatban. Kiben, miben, 
milyen mértékben bízhatunk meg? Ez valóban egy „bizalom nélküli vi-
lág”, ahogyan Jacquelyn Schneider (Schneider 2022) jelezte a mindenna-
pokra rátelepedett kiberveszélyek miatt? A 21. századi glóbuszt körülöle-
lő digitális globalizáció új viselkedési elvárásokat és értelmezéseket is 
felvet, hiszen az államoknak – már mint hálózati tételeknek (Manuel 
Castells nyomán) – és az egyéneknek egyaránt újfent meg kell határozni-
uk hozzáállásaikat, vélekedéseiket, stratégiáikat a rendszerben elfoglalt 
helyük, szerepük és a többi aktorral való kapcsolataik szempontjából. A 
digitális adatok és interakciók korát éljük, amelyben „az adatok rögzítése 
(vagy ennek hiánya) épp annyira tájékoztat minket a mért (vagy nem 
mért) tárgyról, mint az eljárást elindító társadalmi csoportról, annak tech-
nológiai szintjéről, gazdasági és politikai szervezetéről, kultúrájáról, ér-
tékeiről, törekvéseiről és stratégiáiról, továbbá a másokhoz való viszo-
nyáról (uralom, együttműködés, bizalmatlanság, bizalom, megfigyelés 
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stb.)” (Cattaruzza 2020, 42-43). Schneider szerint a bizalom fenntartása 
(vagy éppenséggel újraépítése) ebben a digitális világban csakis 
reziliencia kiépítésével következhet be (Schneider 2022, 24) – ehhez vi-
szont magabiztosságra van szükség, melynek megszerzéséhez túlélési 
technikákat alkalmaznak a rendszer szereplői. 

2022-ben globális bizonytalanságokkal szembesülünk nap mint nap. 
Mi több, a digitalizált globális tér bizonytalanságai azonnal éreztetik ha-
tásaikat a lokalitásokban, és ezek miatt egyre többen egyre inkább szo-
rongunk, félünk. A „félelmetes jövő” egyfajta permanens válságot 
idéz(ett) elő sokak fejében. Az, hogy egyre kevésbé érezzük magunkat 
biztonságban – hiszen megszaporodtak az elbizonytalanító, félelmet keltő 
tételek és történések –, sérülékennyé (vagy inkább még sérülékenyebbé) 
tett minket. Félelmeink védekezést igényelnek, védelemért kiáltanak. Ki, 
milyen szereplő képes azonban ezt kínálni, megadni nekünk akkor, ami-
kor ennyi szereplőt elbizonytalanított, meggyengített, törékenyebbé tett 
azoknak a válságoknak a sorozata, amely rapid módon végigsöpört a glo-
bális térben? A következőkben a nemzetközi rendszer válságának néhány 
kritikus tételével kívánok foglalkozni, reflektálva több hazai és külföldi 
szerző ezekkel kapcsolatos gondolataira. Foglalkozom a nemzetközi mig-
rációval és a 2015-ös európai menekültválsággal, az identitások válságá-
val és a globális pandémiával, megidézve többek között Szabó Gábort – 
akit barátként és kollégaként egyaránt tiszteltem, szerettem, és akinek 
megalapozott gondolatai fontosak maradnak sokunk számára a jövőt ille-
tően is –, Szentes Tamást, Ivan Krasztevet, Anne-Marie Slaughtert, Ian 
Bremmert és Francis Fukuyamát. 
 
2. A fenyegetett és szorongó többség válsága 
 
A nemzetközi migráció Európában érzékelt felerősödése kapcsán Ivan 
Krasztev (2022) pontosan rátapint a félelmek ütőerére: a migráció által 
fenyegetett európai többség szorong és attól fél, hogy „az idegenek el-
uralkodnak az országaikon, és veszélyeztetik majd az életmódjukat. Arról 
vannak meggyőződve, hogy a jelenlegi válság a kozmopolita gondolko-
dású elitek és a törzsi gondolkodású bevándorlók összeesküvésének a 
terméke.” (Krasztev 2022, 29) Sokan feszegették már azt a kérdést, mi-
szerint lehetséges-e együtt élni különböző kultúráknak, illetve van-e 
bármiféle határ, ameddig a különbözőségek képesek erre. A mai, digitáli-
san még kisebbre összezsugorodott globális térben nem csupán a fizikai, 
hanem a virtuális együttélés is valóság. A mobilitás – amely pontosan az 
emberiség történelmével egyidős – ebben a térben határtalan 
(borderless), miközben az országhatárok jelentősége nem csökkent. sőt, a 
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2015-ös menekülthullám következtében ismét felerősödött. „Úgy tűnik, 
együtt élni elkerülhetetlen sorsszerűség” (Riccardi 2009, 19), egyúttal 
sokaknak egyáltalán nem könnyű. Természetesen mindenkinek van vé-
leménye erről a roppant bonyolult kérdésről. A leegyszerűsítő, negatív 
avagy éppen pozitív határozottsághoz képest azonban rendkívül árnyalt a 
kép, ugyanis a „félelmek, a valóság (és annak közvetítése), a tévhitek és 
az álhírek kusza hálóján túl [mindannyian] pontosan tudjuk, hogy nem 
minden migráns terrorista, nem minden muszlim erőszakos és nem min-
den közel-keleti vagy észak-afrikai bevándorló vallási fanatikus. Vannak 
közöttük rossz emberek [...] és vannak hálásak is.” (Glied 2020, 59) 
Egyetértek Riccardival ezért abban, hogy a mindezekre adott reakciók 
tekintetében a „félelem nem válasz, miképpen a puszta jóérzés sem az” 
(Riccardi 2009, 20). A félelem (egyik) kulcseleme a „muszlim terroriz-
mustól való rettegés” (Krasztev 2022, 65), melyhez hozzácsapódik a 
technológiai változásoktól (ld. digitális világ) való – minimum – szoron-
gás. A félelem mellé rögvest párosul a védelem, és főként az, hogy ki és 
milyen módon képes védelmet nyújtani a szorongóknak – és ez a politi-
kai szereplők közötti versengés egyik fő témájává (választási témává) 
vált. Európában a „határok nélküli Európa álmát (ma már csak ábránd-
kép)”, jelzi helyesen Krasztev, „felváltja a drótakadályokkal teleépített 
kontinens komor valósága” (Krasztev 2022, 153). Európa egyre inkább 
az „ostromlott erőd” (Milborn 2008) képét mutatja, ahová a bizonytalan 
létfeltételeik elől menekülve továbbra is sokan igyekeznek bejutni. „A 
[nyugat-]európai államok, mint egykori gyarmati hatalmak, mint [példá-
ul] az afrikai szegénység haszonélvezői és okozói, maguk is kiváltói 
[többek között] az afrikaiak kivándorlásának.” (Milborn, 2008, 179) Ép-
pen ezért aktív résztvevőknek kell lenniük – és kizárólag partnerként, 
partneri alapon – a közös megoldások megtalálásában. Ez az „Európa 
erőd” egyébként érdekes módon az „Európán kívüliek számára” – Szabó 
Gábor szerint – „cseppet sem vonzó alternatíva”, hiszen a „legfontosabb 
kérdés a 21. század elején az lehet, hogy az európai jogvédelmi rendszer 
milyen választ ad a globális kapitalizmus súlyosbodó társadalmi követ-
kezményeire, értve ez alatt a munkavállalók növekvő kiszolgáltatottságá-
ból, a növekvő számú marginalizált rétegek helyzetéből, a multikulturális 
együttélés kudarcaiból, a tömeges migrációs és menekülthullámokból 
fakadó emberi jogi deficit szerteágazó problémáit.” (Szabó 2010, 120) 

A leegyszerűsítő kijelentések nem segítenek abban, hogy megérthes-
sük, mi is az adott válság, amit megélünk. Itt fontos nyomatékkal jelez-
nem a „megélni” szót, nem mindegy ugyanis, milyen körülmények kö-
zött, hogyan percipiáljuk a helyzetet, mit értünk, milyen tétel alatt, és 
hogyan vagyunk képesek dekódolni a felénk özönlő politikai kijelentése-
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ket, az esetek többségében végtelenül leegyszerűsített üzeneteket. Aho-
gyan néhány éve a Magyar Tudomány folyóirat hasábjain kifejtettem, 
szükséges a kritikai látásmód, kerülendő az egyoldalúság. A túlzott álta-
lánosítások csapdát állítanak a társadalom elé, olyat, mely blokkolja a 
valós és reális megértését a nemzetközi migráció mibenlétének és min-
dennapi valóságának [is] (Tarrósy 2019, 79). Szentes Tamás a globális 
pénzpiaci, ingatlanpiaci és hitelezési válságról írta lényegében ugyanezt 
2009-ben, aláhúzva, hogy a jövőben is várható különféle válságok meg-
értéséhez nem lehet figyelmen kívül hagyni a nagyobb és mélyebb össze-
függéseket – így elkerülve a leegyszerűsítő szemléletet –, a válságok 
„hátterét, illetve talaját és mélyebb gyökérzetét” szükséges feltárni (Szen-
tes 2009, 11). A migrációval összefüggő válság kapcsán pedig Szentes 
kiemeli, hogy: „Óvakodni kell a kategorikus kijelentésektől, a kizáróla-
gosan vagy csak kedvező, vagy csak kedvezőtlen, vagyis ellentmondáso-
kat és ellentétes hatásokat negligáló értékítéletektől, a számadatok fi-
gyelmen kívül hagyásától éppúgy, mint azoknak túlbecsülésétől, az érin-
tett társadalom viszonyait, szociálpszichológiai reagálásait mellőző érté-
kelésektől, a kompozitumok, felbontatlan makrokategóriák mögött ér-
zelmekkel bíró és a média által befolyásolt emberek szem elől tévesztésé-
től.” (Szentes 2019, 12) Világos módon képessé kell válnunk ráeszmélni 
arra, hogy melyik szereplő milyen szándékkal mondja leegyszerűsítő 
üzeneteit. Az Európa-szerte (és a világ számos pontján) megerősödött 
populista pártok, politikai szereplők a migrációs válság nyomásai alatt 
vélt vagy valós félelmekre építenek, félelmeket erősítenek fel és tetemre 
hívják az identitáspolitikát, amely valójában mai világunk politikai küz-
delmeit öleli át, minden olyan küzdelmet, amely az elfogadásért zajlik, 
így a demokratikus forradalmakat, az új társadalmi mozgalmakat, a ki-
sebbségi erőfeszítéseket. Fukuyama szerint eleve baj van azzal, hogy a 
globalizáció okozta gazdasági egyenlőtlenségek sokkal jobban felerősítik 
a búslakodást, a reményvesztettséget akkor, amikor megaláztatást és tisz-
teletlenséget szenved el az ember (Fukuyama 2018, 10-11). Be kell is-
mernünk, hogy a globalizáció a sok lehetőséggel együtt súlyos sérülé-
kenységeket is eredményezett, amelyek Ian Bremmer meglátásában va-
lamennyi társadalom életében a győztesek és vesztesek közötti konfron-
tációhoz vezetnek, illetve azt erősítik fel (Bremmer 2018, 11). De talán 
tekintsünk a globalizációra mint esélyre is (ne csupán félelmet keltő ve-
szélyre): ahogyan Riccardi érvel, „a globalizáció arra is kedvező alkalom, 
[...] hogy újrafogalmazzuk saját identitásunkat egy tágabb horizonton 
belül: megmondjuk, kik vagyunk a szomszédainkkal és a világgal való 
viszonyunkban” (Riccardi 2009, 78). És tekintsünk a globális válságra is 
mint olyan esélyre, amely közelebb hozhatja a különböző szereplőket, 
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összefogást szorgalmazhat, valamint a közös erőfeszítéssel kialakított 
megoldást mozdíthatja elő. Ne feledjük, hogy éppen a globalizmus egyik 
fő jellemzője a sok transznacionális hatás és kihívás, amelyre – persze a 
lokális válaszokat meg kell fogalmaznia mindenkinek – a megoldást csa-
kis közösen lehet kimunkálni, mert egyik szereplő sem képes arra, hogy 
egymaga megoldja a problémát. Ebből következően a válság lehetőséget 
kínálhat arra, hogy megerősítse a közösségbe tartozást. Krasztev úgy 
fogalmazza ezt meg, hogy „az euró válságára, a menekültkérdésre, a nö-
vekvő terrorfenyegetésre reagálva Európa jobban integrálódott, mint ed-
dig bármikor, legalábbis gazdasági és biztonsági téren” (Krasztev 2022, 
155). 

 
3. A globális pandémia nyomása alatt 
 
A nemzetközi rendszer egészét fenyegető világméretű COVID-19 jár-
vány és a vele jelentkező válsághelyzetek egymásba fonódása azonban 
olyan viszonyokat erősített fel, amely még inkább arra sarkallta az álla-
mokat, hogy a túlélésükre koncentráljanak. Éppen ebből kifolyólag még a 
régóta egyre szorosabban kooperáló – például európai – államok is „le-
zárták határaikat és saját túlélésüket helyezték előtérbe” (Zakaria 2020, 
13). A nemzetközi kapcsolatok realista gondolkodói e túlélés érdekében 
mindig azt hangoztatták, hogy „az állam vezetőinek távol kell tartaniuk 
magukat az erkölcs hagyományos fogalmaitól” (Dunne – Schmidt 2021, 
158), és arra kell törekedjenek, hogy ne áldozzák fel önérdekeiket, sőt, 
hogy mindenáron megvédjék az államot, illetve annak biztonságát. Ez 
elég egyértelműen (és sokaknak akár fájdalmasan) volt tetten érhető ak-
kor, amikor az oly sokat hangoztatott összefogásra volt (lett volna) szük-
ség. A gyarmati időszaktól végighúzódó aszimmetriák mögött jelentős 
egyenlőtlenségek léteznek az erős és a gyenge, illetve sérülékeny álla-
mok között. Ugyan a dekolonizációval a gyarmati lét korszaka lezárult, 
az Immanuel Wallerstein által megalkotott világrendszer-elméletben leg-
gyengébb gyarmati állam, és később az annak örökségével küszködő 
függetlenedett új nemzetállam nehéz helyzetből vette fel a versenyt a 
többiekkel. Ha például a globális kereskedelem egészét szemléljük – és 
ez a pandémia kapcsán mind a védekezéshez szükséges eszközök (példá-
ul maszkok), mind a vakcinák kereskedelmében jól látható volt –, kimu-
tathatjuk a volt gyarmati viszonyrendszerből fakadó aránytalanságok és 
egyensúlytalanságok továbbélését, egyfajta gyarmati típusú munkameg-
osztás fennmaradását. Wallerstein felhívja a figyelmet, hogy amikor a 
fönnálló világrendszer inherens struktúrái és folyamatai oszcillálni kez-
denek, a rendszerben jelentkező instabilitás „jelentős mértékű zaklatott-
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sághoz és így erőszakhoz vezethet, mivel az emberek megpróbálják 
megőrizni meglévő privilégiumaikat és a különböző hierarchiákban el-
foglalt pozícióikat egy rendkívül instabil környezetben” (Wallerstein 
201, 156-157). A nyugati szereplőknek, más megfogalmazásban a Globá-
lis Észak országainak, köztük az Európai Uniónak a pandémia egyszerre 
hozott el megrázó instabilitást és globális értelemben vett lehetőséget: 
annak lehetőségét, hogy a sokat hangoztatott aránytalanságokat, egyen-
lőtlenségeket kicsiszolhatja, kisimíthatja. Mindezt azonban véghez vinni 
nem sikerült. A Carnegie Europe igazgatója, Rosa Balfour egyszerűen 
úgy fogalmaz e tekintetben, hogy: „Miközben az EU a nemzetközi szoli-
daritás jótéteményei mellett állt ki hangosan, nem volt arra képes, hogy 
életbe léptessen olyan politikákat, amelyek kezelni tudták volna a Globá-
lis Dél országait érintő strukturális gazdasági és politikai kiegyensúlyo-
zatlanságot. Szűklátókörűsége miatt az EU elpuskázta azt a lehetőséget, 
hogy vezető szerepet játsszon abban a folyamatban, amely a fejlődő tér-
ségek szereplőit segítette volna a pandémiából való kilábalás hosszú és 
fájdalmas útján.” (Balfour et al. 2022) 

A nemzetközi arénában nem kerülhette el a figyelmünket egy újabb 
bipolaritás kialakulása, a keleti és nyugati vakcinák versenye és a rajtuk 
keresztül érvényesített szövetségkötésekért, és ezek megerősítéséért, 
vagyis a befolyásszerzésért folytatott küzdelem a fő gyártóhatalmak, így 
az USA és Európa, mint „Nyugat”, illetve Kína és Oroszország, mint 
„Kelet” között. Egy vakcinabipolaritás ijesztő képe vetült rá a rendszer 
egészére. A nemzetállami szereplők nem voltak –legalábbis a pandémia 
berobbanását követő hónapokban biztosan nem – képesek a valódi össze-
fogás és szolidaritás jegyében kiteljesíteni a globális veszély okozta glo-
bális közösséget (Barcsi 2012, 45). Pedig egyfajta globális félelemközös-
ség jött létre, amely éppen igényelte volna az egyes entitások kölcsönös 
és hathatós megsegítését, de persze újfent konstatálhattuk, hogy a bizton-
ság elérésében „az államoknak végső soron magukra kell támaszkodni-
uk” (Dunne – Schmidt 2021, 169). Belegondolhatunk abba, hogy a 
„Nyugat” először magával foglalkozott hosszú hónapokig, de közben 
hangoztatta, hogy összefogásra van szükség a világban, megsegítve az 
elesettebb, sérülékenyebb régiókat, az azokban létező államokat, és csak 
sokára jutott el oda, hogy többek között az afrikai kontinensnek is juttas-
son a vakcinákból. E ponton szükséges megemlítenünk azt a tényt, hogy 
elsősorban nem adományokat vártak el az afrikaiak, hanem azt, hogy ők 
is hozzájuthassanak a védekezés eszközeihez, többek között megvásárol-
hassák a vakcinákat. Az Economist Intelligence Unit (EIU, 2021) ezt úgy 
fogalmazta meg, hogy az afrikai államok többsége abszolút a periférián 
találta magát (ismét) a vakcinákért folytatott globális versenyfutásban, és 
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csakis a „nemzetközi közösség jóindulatára számíthatott” – ami rávilágít 
a fennálló egyenlőtlen helyzetek és feltételek, egyúttal létező függőségek 
meglétére. Ez utóbbi kapcsán aláhúzható, hogy nem csak a szállítási, 
kereskedelmi aránytalanságok, hanem a technológia elérése, a gyártóka-
pacitások megléte, a tárolás megoldottsága, mind-mind hatalmas hiátust 
mutattak a Globális Észak és a Globális Dél szereplői között. Ebben a 
térben domborodott ki az eleve már jó ideje felívelő pályán mozgó Kína 
szerepvállalása és ezzel szemben a nyugati világ aktorainak viselkedése 
és cselekedetei. Zakaria szerint a COVID-19 pandémia egyfelől az USA 
hanyatlására, másfelől Kína sok szereplő szemében félelmet keltő fel-
emelkedésére, illetve a két globális hatalom összevetésére irányította a 
figyelmet (Zakaria 2020, 198). Mind a hanyatlás, mind a felemelkedés 
persze mélyebb elemzést igényel, és egyáltalán nem szabad, hogy akár-
melyik leegyszerűsítő megítélés alá essen; egy ilyen analízisre azonban 
jelen írás nem vállalkozhat. 
 
4. Identitások és társadalmi modellek válsága a globális világrendben 
 
Egy fontos harmadik tendenciáról viszont célom még szólni. Ahogyan 
arról a kollégáimmal közösen megalkotott, a nemzetközi migrációval 
foglalkozó könyvben, a Migráció a 21. században című kötetben írtam, 
válságban van számos közösség a kulturális modelljét illetően: a különfé-
le multikulturális modellekkel szemben újra egyre népszerűbbé vált a 
„nemzeti gondolat” és vele a monokulturális modell visszakövetelése 
(Tarrósy 2016, 21). A világ számos pontján különböző történeti ív men-
tén kialakult multikulturális modellek jelentős kritikát kaptak az adott 
helyi társadalmaktól, és több helyen egyfajta poszt-multikulturalizmus 
kezdett el teret hódítani: olyan társadalmakban, amelyek gyakran kemény 
küzdelmek árán igyekeztek valamilyen formában, akár közpolitikai meg-
oldásokkal (pl. helyi választójog) kezelni a kulturális sokféleséget. Hol-
land, német és francia példák is mutatták, hogy egyes bevándorló csopor-
tok körül feszültségek, konfliktusok állandósultak. Paul Scheffer a No-
bel-díjas Amartya Senre utalva aláhúzza, hogy „közös alapok híján nem 
lehetséges békés kölcsönhatás, csak állandó félreértések sorozata [...]. 
Egy nyitott társadalomban természetesek a különbségek, de közös mini-
mum nélkül egyetlen nyitott társadalom sem lehet produktív, sem gazda-
sági, sem demokratikus értelemben.” (Scheffer 2016, 179) A mindennapi 
küzdelmekben „megjelenik az identitáskonfliktus is – vagyis a »mi és 
ők« narratívája” (Marshall 2021, 10). Az identitások válsága közepette a 
magát fenyegetettnek érző többség, például Európában, „annak az őszinte 
félelmüknek adnak hangot, hogy belőlük lesznek a globalizáció veszte-
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sei. [...] az új populizmus [pedig] nem a ma veszteseit, hanem a holnap 
várható veszteseit képviseli” (Krasztev 2022, 116-117). Félelmek és in-
stabilitások korát éljük, amelyben az emberek, a közösségek, az államok, 
ahogyan láttuk, védekeznek. Olyan világ ez, amely „egyre jobban tágul, 
és egyre jobban zsugorodik, egyre közelebb hozza az embereket egymás-
hoz, és egyre jobban eltávolítja őket” (Scheffer 2016, 191). Mindez sok 
bizonytalansággal jár, amelyek közepette „az identitások nem mindig 
békés módon szerveződnek újra: konfliktusokat idéznek elő a szomszé-
dokkal, vagy legalábbis szembehelyezkednek egymással” (Riccardi 
2009, 75). Az Anne-Marie Slaughter által horizontális és vertikális háló-
zatokkal ábrázolt új globális világrend alapelvei között találjuk az egyen-
lőséget, a toleranciát, az autonómiát, az egymásrautaltságot, a szabadsá-
got és az önkormányzást, amelyek mind egy igazságos világrendet pro-
ponálnak (Slaughter 2004, 31). Itt egy olyan képletet érzékelhetünk, 
amelyben a különbözőségek valósága, nem pedig válsága a fő megfonto-
lás. Ehhez talán jól kapcsolódik Riccardi gondolata arról, hogy a „globa-
lizáció úthengere nem lapít el minden különbözőséget”, illetve, hogy 
globalizált világunkban „mind a kultúrának, mind az eszmecserének, a 
közös tudatnak ereje van” (Riccardi 2009, 81). 
 
5. Záró gondolatok 
 
Mikor nem voltunk válságban? Válságok válságokat követtek az emberi 
történelemben, és itt most igyekszem nem figyelmen kívül hagyni azok 
tudományosan leírható ciklikusságát sem. A különböző kultúrák, népek, 
identitások találkozása, keveredése, együttes jelenléte (ha nem is együtt-
élése), és az ezekből származó pozitív és negatív hatások egyaránt velejá-
rói földi létünknek, egyúttal a nemzetközi kapcsolatok rendszerének. 
Írásomban főként azzal foglalkoztam, hogy eltűnődjek mai globális vilá-
gunk néhány egymásba kapcsolódó bizonytalanságával, de általában a 
humán biztonságot érintő kihívásaival, amelyek sokakban a „félelmetes 
jövő” nyomása alatt állandósulni látszó válság megélését eredményezték. 
Az elmúlt évtized néhány mérvadó krízisét geopolitikai szemüvegen ke-
resztül igyekeztem összefűzni a biztonság–bizonytalanság dichotómiája 
mentén. Önmagában a 2015-ös európai menekültválság, vagy a Covid-19 
pandémia rendkívül összetett kérdéskör, melyet tetéz egymásba fonódá-
suk, interdependenciájuk, amely mindannyiunktól egy holisztikus(abb) 
megközelítést és látásmódot igényel(ne). Ahogyan pedig Szabó Gábor 
jelezte, „napjainkra egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a globális problé-
mákra nem lehet adekvát választ adni a hagyományos politikai eszkö-
zökkel”. Szükség van/lehet egy „morális iránymutatásra” (is), melyet „az 
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újraértelmezett emberi jogok eszméje adhat meg”, olyat, „ami a nemzet-
közi gazdasági és politikai tényezők számára esetlegesen megteremtheti a 
hatalom humanizálásának lehetőségét” (Szabó 2010, 212). A humaniszti-
kusan holisztikus látásmód mellett természetesen elfogadható lehet bár-
miféle lokális álláspont (különösen, ha megfelelően okadatolt), amely 
egy nézőpont mentén vizsgálódik, azonban nagy szükség van minden 
szereplő részéről az értelmes közbeszédre, a különböző véleményeket 
tiszteletben tartó eszmecserére, amely valóban a mindenki számára oly 
fontos közös tudatot képes létrehozni és szolgálni. A válság mibenlétének 
jobb megértéséhez, és annak időről-időre történő „legyőzéséhez” mindez 
elengedhetetlenül fontos. Krasztev Iván könyvének Utóhangjában Václav 
Havelt idézi, aki a reményről a következőt mondta: „határozottan nem 
azonos az optimizmussal. Nem az a meggyőződés, hogy valami jól fog 
végződni, hanem bizonyosság, hogy valaminek értelme van, függetlenül 
attól, hogyan végződik.” (Krasztev 2022, 161) Az értelmes eszmecseré-
nek bizonnyal értelme van. 
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Emberi jogok vagy állampolgári jogok a politikai  
(részvételi) jogok? 

 
1. Bevezetés 
 
A kérdés, hogy lehetnek-e olyan emberi jogok, amelyek nem illetnek 
meg minden embert, az emberi jogok egyetemességét érinti, amennyiben 
az emberi jogokról azt tartják, hogy minden embert megilletnek, univer-
zálisak. Ide kívánkozik azonban, hogy az emberi jogok doktrínája szerint 
az emberi jogok háromszorosan is egyetemesek: mindenkit megilletnek 
mindenhol és minden időkben. Ezt a tézist a magam részéről a háromszo-
ros univerzalitás, a személyi, a területi és az időbeli univerzalitás tézisé-
nek nevezem. Az alábbi írás e háromszoros univerzalitásból az elsőre 
összpontosít, de látni fogjuk, hogy a személyi és a területi egyetemesség 
között szoros összefüggés van: alkalmasint nem is olyan könnyű eldönte-
ni, hogy egy jog személyi vagy területi értelemben egyetemes-e vagy 
kivétel az egyetemesség alól. 

A tanulmány először a személyi egyetemesség hátterét vázolja, külö-
nös tekintettel a vizsgálódást akadályozó és a vizsgálódást elősegítő, 
megkönnyítő körülményekre. Ezt követően áttekintést nyújt a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (PPJNE) elismert 
jogok személyi univerzalitásával kapcsolatos fontosabb kérdésekről és a 
személyi egyetemesség alóli egyes kivételek indokairól. Az elemzés vé-
gül a PPJNE által elismert politikai jogok, köztük a választójog vizsgála-
tával zárul. 

A tanulmány fő következtetése az, hogy az emberi jogok személyi 
egyetemessége voltaképpen minden emberi jogra megáll valamilyen érte-
lemben, s megáll akkor is, ha észszerű és igazságos szempontok szólnak 
egyes jogok esetében bizonyos megszorítások, vagy megszorító jogmeg-
fogalmazások mellett. Ilyen megszorító jellegű a politikai jogok jog-
alany-meghatározása a PPJNE 25. cikke által elismert jogok esetében is, 
ezzel együtt azonban az az uralkodó jogirodalmi nézet, mely szerint a 
cikkben elismert politikai jogok nem emberi, hanem állampolgári jogok, 
felülvizsgálatra szorul. 

                                                 
∗ Professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcse-
leti és Társadalomelméleti tanszék 
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2. Az emberi jogok személyi egyetemességének hátteréről 
 
Az emberi jogok doktrínája, illetve ennek ma uralkodó változata szerint 
az emberi jogok az embereket emberi mivoltuk (emberi természetük, 
emberi lényegük, emberi méltóságuk, személyiségük alapvető tulajdon-
ságai, stb.) alapján illetik meg; ha tehát egy lény ember, akkor eleve meg-
illetik az emberi jogok. Ily módon az emberi jogok személyileg szükség-
képp egyetemes, azaz minden embert megillető jogok, s ez értelemszerű-
en áll valamennyi emberi jogra (ha ugyanis nem állna, akkor az emberi 
jogok doktrínája valójában csak néhány emberi jog doktrínája volna). Az 
emberi jogok uralkodó doktrínája szerint tehát elvileg nem lehetnek 
olyan emberi jogok, amelyek nem illetnek meg minden embert. 

De lehetnek-e, s vannak-e olyan emberi jogok, amelyek nem illetnek 
meg minden embert az emberi jogok joga értelmében? A válasz termé-
szetesen most is egyértelműen nemlegesnek ígérkezik, hiszen az emberi 
jogok joga épp az emberi jogokat nyilvánítja ki. Mindazonáltal figyelem-
be kell vennünk, hogy az emberi jogok joga emberi jogalkotás terméke, 
szemben az emberi jogokkal, melyek forrása – mint láttuk – nem az em-
beri jogalkotás, hanem az emberi mivolt (emberi természet, emberi mél-
tóság stb.), s ennek megfelelően az emberi jogok függetlenek az emberi 
jogalkotástól: emberi jogalkotó nem teremthet, nem módosíthat és nem is 
törölhet el emberi jogokat.  

Ám ha az emberi jogok ennyire függetlenek az emberi jogalkotástól, 
akkor még az a kérdés is felmerül, hogy hogyan létezhet egyáltalán az 
emberi jogok joga, hiszen ez emberi jogalkotás terméke. Nos, úgy létez-
het, hogy az emberi jogalkotó felismerheti, elismerheti és tiszteletben is 
tarthatja az emberi jogokat, sőt e jogokhoz igazíthatja aztán az egész álta-
la alkotott jogot is, s az emberi jogok doktrínája értelmében épp ezt is 
kell vagy kellene tennie. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy azok a 
jogalkotók, amelyek magukra vállalják mindezt, általában azzal kezdik, 
hogy megpróbálják kodifikálni az emberi jogokat, azaz megpróbálják 
írásba foglalni, láthatóvá tenni az egyébiránt íratlan és láthatatlan emberi 
jogokat, ami persze nem egyszerű, de nem is lehetetlen feladat. Minden-
esetre így jön létre, így születik meg az emberi jogok joga.  

Az emberi jogok jogában kinyilvánított jogok persze nem maguk az 
emberi jogok (hiszen az emberi jogalkotás nem hozhat létre emberi jogo-
kat), hanem csak az emberi jogok másolatai, jobb vagy kevésbé jó máso-
latai, leképeződései, annak függvényében, hogy az adott emberi jogalko-
tó felismerte-e az összes emberi jogot, s hogy mennyiben ismerte fel he-
lyesen, mennyiben nevezte meg helyesen és mennyiben definiálta helye-
sen e jogokat. Mindenesetre azzal, hogy az emberi jogalkotás kodifikálja 
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az emberi jogokat, e jogok mintegy megkettőződnek: az eredeti, az írat-
lan, láthatatlan emberi jogok mellett az emberi jogalkotás folytán létre-
jönnek e jogok írott, látható másolatai is, s ez az ember alkotta jogban így 
kialakuló joganyag képezi aztán az emberi jogok jogát: részint az emberi 
jogok belső állami jogát, részint az emberi jogok nemzetközi jogát.   

De miért olyan fontos e másolatok körében is megvizsgálni, hogy le-
hetnek-e olyan emberi jogok, amelyek nem illetnek meg minden embert? 
Ennek több oka is van, s az első mindjárt az, hogy az íratlan, láthatatlan 
emberi jogok közvetlen vizsgálata komoly akadályokba ütközik; hiába 
nyilvánítja ki ugyanis az emberi jogok doktrínája és az emberi jogok jo-
ga, hogy az emberi jogok az emberi természetből, illetve az emberi mél-
tóságból, stb. fakadnak, e forrásból igencsak nehéz levezetni minden két-
séget kizáró módon jogokat. Kínálkozik persze egy könnyebb és sokkal 
inkább járt útja is az emberi jogok felismerésének. Az emberi jogok dokt-
rínájának (és az emberi jogok jogának) ugyanis az is alaptétele, hogy az 
emberi jogok az igazságos és észszerű jog legmagasabb rendű eszméi; ily 
módon pedig felismerhetővé válnak az emberi jogok az igazságosság és 
az észszerűség alapján (is). Megjegyzem, az emberi jogok felismerésének 
ez az útja már összefonódik az emberi jogok, illetve az egyes emberi jo-
gok mellett (és alkalmasint ellen) felhozható különféle érvekkel. 

Egy másik nyomós ok, amely amellett szól, hogy az emberi jogok jo-
gában, az emberi jogok e másolatainak körében is meg kell vizsgálni, 
hogy lehetnek-e személyileg nem univerzális jogok az, hogy az emberi 
jogok elméletében kevés olyan próbálkozást látni, amely az emberi jogok 
lehetőleg teljes körű feltérképezésére, teljes listájának feltárására és 
elemzésére irányul. Mindenesetre az ilyen kísérletek nyomán írásba fog-
lalt emberi jogok szintén másolatok, csak nem jogalkotóktól, hanem teo-
retikusoktól származó másolatok, amelyek éppúgy jobb vagy kevésbé jó 
másolatai az íratlan és láthatatlan emberi jogoknak, mint a jogalkotóktól 
származók. Megjegyzem, az emberi jogok elméleti leképezésére irányuló 
kevés kísérlet egyike Hersh Lauterpacht professzor nevéhez fűződik, 
jellemző azonban, hogy e kísérlet fő eredménye is egy emberi jogi tör-
vénytervezet lett (Lauterpacht 1945, 69-74); a tervezet magyarázata per-
sze jóval hosszabb, ez teszi ki a könyv nagy részét (Lauterpacht 1945, 
75-224).  

Végül a harmadik nyomós ok, amely amellett szól, hogy az emberi jo-
gok jogában, az emberi jogok e másolatainak körében is meg kell vizs-
gálni, hogy lehetnek-e személyileg nem univerzális jogok az, hogy a jog-
alkotók igen komoly erőfeszítéseket tettek az emberi jogok kodifikálásá-
ra, azaz az emberi jogok teljes körű felismerésére és elismerésére, a jo-
gok megnevezésére és minél pontosabb definiálására. Lényeges továbbá, 
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hogy e másolatok értelmezése és alkalmazása egy kiterjedt esetjog és 
kommentárirodalom kialakulásához vezetett, s ezek feldolgozása volta-
képpen hozzátartozik a jogalkotói másolatok tanulmányozásához. 

Ha az emberi jogok az igazságos és az észszerű jog legfőbb eszméi, 
akkor az emberi jogok jogának kitüntetett helyet kell elfoglalnia az álla-
mok belső jogában és a nemzetközi jogban egyaránt. Ez mindenekelőtt 
azt jelenti, hogy az egyes államok belső jogának az illető állam belső 
emberi jogához, ennek pedig az emberi jogok nemzetközi jogához kell 
igazodnia. Ennélfogva, ha azt kívánjuk megvizsgálni, hogy vannak-e, s 
lehetnek-e az emberi jogok jogában személyileg nem egyetemes jogok, 
érdemes elsősorban az emberi jogok nemzetközi jogát, s ezen belül is az 
emberi jogok univerzális emberi jogát vizsgálat tárgyává tennünk. Fontos 
persze az emberi jogok regionális joga is, az európaiaknak elsősorban az 
emberi jogok európai egyezménye, az amerikaiaknak az amerikai, stb. 

E tanulmányban az emberi jogok univerzális jogából a PPJNE-ben el-
ismert egyes jogokat teszem vizsgálat tárgyává, mindazonáltal, ahol 
szükségesnek látszik, kitekintek az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényé-
nek (EJNT) két másik fő okmányára, az Emberi Jogok Egyetemes Nyi-
latkozatára (EJENY), valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jo-
gok Nemzetközi Egyezségokmányára (GSZKJNE) is. 
 
3. Az emberi jogok személyi egyetemessége a PPJNE-ben 
 
A PPJNE által elismert jogok túlnyomó többségének jogalany-
meghatározása egyetemes jellegű, amennyiben a jogalanyok meghatáro-
zása rendszerint így hangzik: „minden emberi lény”, „mindenki”, „min-
den személy”, „senki”. Ezekben az esetekben tehát úgy tűnik, az érintett 
jogok személyi egyetemessége bizonyos, s legfeljebb akkor válhat kétsé-
gessé, amikor az említett meghatározások nem tisztán, önmagukban áll-
nak, azaz nem úgy, hogy mondjuk „mindenkinek joga van” valamihez, 
hanem valamilyen összefüggésbe helyezve, például úgy, hogy „minden 
szabadságától megfosztott személynek” van joga valamihez (PPJNE 10. 
cikk). Minthogy azonban elvileg bárkivel megeshet, hogy megfosztják a 
szabadságától, nagyon valószínű, úgyszólván teljesen biztos, hogy a jog-
alany-meghatározás ilyen esetekben is megfelel a személyi egyetemesség 
követelményének.  

Előfordul azonban, hogy egy jog szövegezéséből hiányzik a jogala-
nyok meghatározása, ami persze jogértelmezési nehézségeket okoz: ez a 
helyzet a PPJNE 21. cikke által elismert „békés gyülekezéshez való jog” 
esetében. Ugyancsak kérdéseket vetnek fel azok a jogok, amelyeknek az 
alanyai nem egyének, hanem valamilyen csoportok vagy szervezetek; 
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ilyen csoportok a népek, amennyiben „minden népnek joga van az ön-
rendelkezésre” (PPJNE 1. cikk) és a családok, amennyiben „a család a 
társadalom természetes és alapvető egysége és joga van a társadalom és 
az állam védelmére” (PPJNE 23. cikk), s ilyen csoportok, illetve szerve-
zetek a szakszervezetek (PPJNE 1966, 1, 21 és 23. cikk; EJENY 1948, 
16. cikk; GSZKJNE 1966, 8. és 10. cikk).1 Bizonyos értelemben még 
nehezebb kérdéseket vet fel például a PPJNE 24. cikke, amely „minden 
gyermek” jogait ismeri el. A legsúlyosabb problémák mindazonáltal a 
kisebbségi jogok kapcsán merülnek fel, hiszen e jogok csak az etnikai, 
vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személyeket illetik meg 
(PPJNE 27. cikk). 

Külön figyelmet érdemel végül az a tény, hogy egyes jogok fő jog-
alany-meghatározása ugyan megfelel a személyi egyetemesség követel-
ményének, ugyanakkor a jognak van egy vagy több olyan részjoga is, 
amelynek az alanyai már nem ilyen egyetemesek. A PPJNE-nek a min-
den szabadságától megfosztott személy jogait elismerő 10. cikke a 2. 
bekezdés b) pontjában például úgy szól, hogy „a fiatalkorú vádlottakat a 
felnőttektől el kell különíteni és ügyükben a lehető legrövidebb időn be-
lül dönteni kell”. A PPJNE itt különbséget tesz a fiatalkorú vádlottak és a 
felnőtt vádlottak között és a fiatalkorúak számára kedvezőbb bánásmódot 
ír elő. Nyilvánvaló tehát, hogy ebben az esetben nem-egyetemes jogala-
nyoknak minősülnek egyfelől a fiatalkorú, másfelől pedig a felnőtt korú 
vádlottak. És találunk ehhez hasonló részjogot a PPJNE 14. cikkében is, 
mely a mindenkit egyenlően megillető független és pártatlan bírósághoz 
való jogot ismeri el a büntető eljárásban, ám a cikk 4. bekezdése kimond-
ja, hogy „a fiatalkorú személyek esetében az eljárásnak figyelemmel kell 
lennie az életkorukra és az átnevelésükhöz fűződő érdekekre”.2 Vannak 
aztán hasonlóan nem egyetemes jogalany-meghatározású részjogok a 
PPJNE 6. cikkében is, mely az élethez való jogot ismeri el „minden em-
beri lény” számára. A cikk 5. bekezdése ugyanis a halálbüntetéssel kap-
csolatban kimondja, hogy azt „nem lehet kiszabni a 18. életévüket be 
nem töltött személyek által elkövetett bűncselekmények miatt, és azt ter-
hes nőkön nem lehet végrehajtani”. Itt ismét a fiatalkorúak és a felnőttek 
között különböztet a PPJNE, de kedvezőbb elbánást biztosít a terhes nők 

                                                 
1 A PPJNE 1. cikkének a népek önrendelkezéséről szóló rendelkezésével azonos szöve-
gű a GSZKJNE 1. cikkének szövege, emellett a GSZKJNE szintén védi a családot 
(GSZKJNE 10. cikk), s védi a családot az EJENY is (EJENY16. cikk), ami a szakszer-
vezeteket illeti, ezek jogairól l. a GSZKJNE 8. cikkét.  
2 Tartalmaz eltérő rendelkezéseket a fiatalkorúakra nézve a GSZKJNE 10. cikke is. 
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számára is, s nyilvánvaló, hogy ezek a jogalanymeghatározások szemé-
lyileg már nem egyetemesek. 

Ezeket az eseteket mindazonáltal először is a főszabály és a kivételek 
példái közé kell sorolnunk. Azt látjuk ugyanis, hogy ha a főszabály pél-
dául az, hogy „minden szabadságától megfosztott személlyel embersége-
sen és az emberi személyiség veleszületett méltóságának tiszteletben 
tartásával kell bánni”, ettől még az észszerűség és az igazságosság meg-
követelheti, hogy valamelyest eltérő bánásmódban részesüljenek a fiatal-
korú és a felnőtt vádlottak. És ezt látjuk a többi esetben is: észszerűtlen, 
sőt égbekiáltó igazságtalanság lenne például, ha az anya tettéért kivégez-
nék, halállal büntetnék a magzatot is. 

A fent említett valamennyi eset persze megvizsgálható részletesebben 
is, ez az írás azonban erre nem vállalkozhat. Az alábbiakban csak a 
PPJNE 25. cikkében elismert politikai részvételi jogok viszonylag részle-
tesebb elemzésére nyílik tér.  
 
4. A politikai jogok személyi egyetemességének problémája 
 
A PPJNE a 25. cikkében ismer el politikai részvételi jogokat; a cikk szö-
vege így szól:  
 
Minden állampolgárnak (kiemelés – A. Gy.) a 2. cikkben említett meg-
különböztetések, illetőleg ésszerűtlen korlátozások nélkül joga és lehető-
sége van arra, hogy 

(a) a közügyek vitelében közvetlenül vagy szabadon választott képvi-
selők útján részt vegyen; 

(b) szavazzon és megválaszthassák az általános és egyenlő választó-
jog alapján, titkos szavazással tartott olyan valódi és rendszeres 
választásokon, amelyek biztosítják a választók akaratának szabad 
kifejezését, 

(c) az egyenlőség általános feltételei alapján hazájában (kiemelés – 
A. Gy.) közhivatali tisztséget viselhessen. 

 
Ez a cikk nem a szokásos „mindenki”, „minden személy” stb. termi-

nussal, hanem a „minden állampolgár” kifejezéssel határozza meg a jog-
alanyokat, s ez a „minden állampolgár” meghatározás szűkebb a minden 
ember meghatározásnál: magában foglalja ugyan valamennyi állam va-
lamennyi állampolgárát (s különösképp a PPJNE részes államainak min-
den állampolgárát), de nem foglalja magában a hontalan személyeket, 
akik nem rendelkeznek semmilyen állampolgársággal. Ez azonban még 
nem minden: az EJB, vagyis a PPJNE végrehajtását felügyelő ENSZ 
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szerv arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 25. cikkben elismert jogok 
az egyes részes államokban csak az adott részes állam állampolgárait 
illetik meg, más államoknak a részes államban tartózkodó állampolgárait 
nem. Az EJB-nek ezzel a megállapításával egyetértenek a részes államok 
és a kommentátorok is, jóllehet az EJB álláspontja nincs összhangban a 
PPJNE 2.cikkének (1) bekezdésében foglalt azon szabállyal, miszerint 
„az Egyezségokmányban részes valamennyi állam kötelezi magát, hogy 
tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá 
tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban elismert jogo-
kat”, s hogy az EJB ennek kapcsán csak annyit jegyzett meg, hogy a 25. 
cikkben elismert jogok kivételt képeznek a 2. cikk (1) bekezdésében fog-
lalt általános szabály alól (EJB 1986, 2. bek.). 

Ezek után nem csoda, hogy széles körben elterjedt az a nézet, hogy a 
PPJNE 25. cikkében elismert politikai jogok, köztük a választójog, ál-
lampolgári jogok, minden államban csak az adott állam állampolgárait 
illetik meg. A dolog azonban, ahogyan én látom, ennél bonyolultabb: a 
PPJNE 24. cikke ugyanis, mely a gyermek jogait ismeri el, harmadik 
pontjában kimondja, hogy „[m]inden gyermeknek joga van arra, hogy 
megszerezzen egy állampolgárságot” (Kihirdető jogszabály 1976, 24. 
cikk).3  

És vajon miért ismerné el a PPJNE minden gyermek számára a jogot 
valamely állampolgárság megszerzéséhez, ha nem illetné meg minden 
gyermeket a jog valamely állampolgársághoz? És vajon miért ismerné el 
a PPJNE minden gyermek jogát egy állampolgársághoz, ha nem illetné 
minden embert a jog valamely állampolgársághoz? Hiszen a gyermekek 
rendes körülmények között felnőnek és azzal, hogy felnőnek, nem veszí-
tik el az állampolgárságukat.  

Úgy tűnik tehát, hogy bár a PPJNE nem ismeri el kifejezetten min-
denki jogát egy állampolgársághoz, a 24. cikknek abból a rendelkezésé-
ből, miszerint minden gyermeknek joga van valamely állampolgárság 
megszerzéséhez, azért az következik, hogy normál körülmények között 
minden embernek rendelkeznie kellene egy állampolgársággal, s így nem 
lehetnének hontalan emberek, olyanok, akiknek nincs semmilyen állam-
polgárságuk. Ez azonban azt jelenti, hogy a PPJNE 25. és 24. cikkében 
foglalt jogok együttes olvasata szerint a 25. cikkben elismert jogok po-
tenciálisan mégis egyetemes, személyileg egyetemes jogok, rendes kö-
rülmények között megilletnének minden embert. 

A 25. cikk által elismert politikai jogoknak ezt az értelmezését meg-
erősíti az EJENY 21. cikkének szövegezése, mely így hangzik: 

                                                 
3 A 3. pont fordítását javítottam.   
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„1. Mindenkinek (kiemelés – A. Gy.) joga van ahhoz, hogy részt vegyen 
saját országa közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár válasz-
tott képviselői útján. 
2. Mindenkinek (kiemelés – A. Gy.) joga van egyenlő feltételek mellett 
közszolgálati állásokra való alkalmazásához a saját országában.  
3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat idősza-
konként tartandó tisztességes választásokon kell hogy kifejezésre jusson 
egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát 
ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján.” (Kihirdető jogszabály 
1976, 21. cikk)4   

Ez a cikk ugyanazokat a jogokat ismeri el, mint a PPJNE 25. cikke 
(ami nem véletlen, hiszen a PPJNE szövegezésekor az EJENY fontos 
iránytűnek számított). Teljesen egyértelmű továbbá, hogy az EJENY 21. 
cikke mindenki számára elismeri a saját országa közügyeiben való rész-
vétel jogát, s éppígy a közszolgálati állásokra való alkalmazásának jogát. 
A választójog, illetve a szavazati jog szövegezéséből ugyanakkor hiány-
zik a jogalanyok megjelölése, ám mivel ez a jog voltaképpen a közügyek 
igazgatásában való részvétel jogának részjoga, nyilvánvaló, hogy az 
EJENY értelmében a választójog, illetve a szavazati jog is megillet min-
den embert. A mondottakat végül tovább erősíti, hogy az EJENY 15. 
cikke kimondja: „[m]indenkinek joga van valamely állampolgársághoz” 
(EJENY 1948, 15. cikk). Az EJENY tehát minden kétséget kizáróan 
egyetemes, személyileg univerzális jogokként ismeri el azokat a politikai 
jogokat, amelyeket a PPJNE kifejezett formában csak minden állampol-
gár számára ismer el.  

Mindezek után idézzünk fel egy részletet az EJB-nek a 25. cikkről 
adott jogértelmezéséből: 
„Az Egyezségokmány által elismert más jogokkal és szabadságokkal 
ellentétben (amelyek biztosíttatnak minden egyén számára az Állam terü-
letén és az Állam joghatósága alatt), a 25. cikk »minden állampolgár« 
jogait védi. Az országjelentéseknek vázolniuk kell azokat a jogi rendel-
kezéseket, amelyek meghatározzák az állampolgárságot a 25. cikk által 
védett jogok összefüggésében. Az állampolgárok között e jogok élveze-
tében nem megengedettek a különbségtételek faj, szín, nem, nyelv, val-
lás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
tulajdon, születés vagy más helyzet alapján. A különbségtételek azok 
között, akiket születésüknél fogva illet meg az állampolgárság és azok 
között, akik honosítással szerzik ezt meg, kérdéseket vetnek fel a 25. 
cikkel való összhang tárgyában. Az országjelentéseknek jelezniük kell, 

                                                 
4 A fordítást pontosítottam. 
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ha bármely csoportok – mint amilyenek az állandó lakosok – élvezik e 
jogokat korlátozott formában, például szavazati jogot kapnak a helyi vá-
lasztásokon vagy betölthetnek bizonyos közszolgálati pozíciókat.” (EJB 
1996, 3. bek.). 

Világos, hogy itt az EJB a PPJNE részes országai számára vázolta a 
25. cikkre vonatkozó álláspontját, s ezen belül különösen azt, hogy az 
egyes részes államoknak mire kell ügyelniük országjelentéseik elkészíté-
sekor a cikk kapcsán. E megközelítésben tehát az EJB nem azt vizsgálta, 
hogy a PPJNE 24. cikkéből következően voltaképpen minden embernek 
rendelkeznie kellene egy állampolgársággal (s ennek megfelelően meg 
sem hivatkozta a PPJNE 24. cikkének harmadik pontját), hanem annak 
tudatában, hogy vannak hontalan személyek, a 25. cikk jogalany-
meghatározása nyomán kimondta, hogy „az Egyezségokmány által elis-
mert más jogokkal és szabadságokkal ellentétben (amelyek biztosíttatnak 
minden egyén számára az Állam területén és az Állam joghatósága alatt), 
a 25. cikk »minden állampolgár« jogait védi”. Így, ebben az összefüg-
gésben magam is egyetértek az EJB-vel. 

Az EJB értelmezése szerint továbbá a 25. cikkben elismert jogok min-
den államban csak az állam saját állampolgárait illetik meg, más államok 
ott tartózkodó állampolgárait nem. Az EJB ezt így nem mondja ki fent 
idézett véleményében, ám ha úgy gondolná, hogy a kérdéses jogok az 
egyes államokban megilletik minden más állam ott tartózkodó polgárait 
is, akkor kérnie kellene a részes államokat, hogy jelentéseikben mutassák 
be, miként biztosítják e jogokat az ilyen személyeknek. Az EJB azonban 
ezt nem kéri, s ez világosan jelzi, hogy az EJB szerint a szóban forgó 
jogok minden részes államban csak az adott állam saját állampolgárait 
illetik meg, más államok ott tartózkodó állampolgárait nem.  

Véleményem ezen a ponton is egyezik az EJB értelmezésével; magam 
csak azt hiányolom, hogy az EJB nem indokolja meg ezt az álláspontját, 
jóllehet ez – mint már említettem – ellentétes a PPJNE 2. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt „általános szabállyal”.  

De hogyan érthetek egyet az EJB-vel abban is, hogy a 25. cikkben el-
ismert jogok az egyes részes államokban csak az adott részes állam ál-
lampolgárait illetik meg, ha értelmezésem szerint a 25. cikk által elismert 
jogok megilletik valamennyi állam valamennyi állampolgárát? A magya-
rázat a következő: ahhoz, hogy egy jog megillesse valamennyi állam va-
lamennyi állampolgárát, nem szükséges, hogy a jog megillesse vala-
mennyi állam valamennyi állampolgárát minden államban: elegendő, ha 
minden állampolgárt megillet legalább egy államban. Attól ugyanis, ha 
minden állampolgárt megillet több államban is, a jogalanyok száma nem 
nő, ugyanaz marad. Egyébiránt a PPJNE 25. cikkében elismert harmadik 
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jog szövege ki is mondja, hogy minden állampolgárnak csak a „saját or-
szágában” van joga közhivatali tisztség viseléséhez; a szóban forgó poli-
tikai jog – és a PPJNE 25. cikkében elismert másik két jog – e területhez 
kötöttsége azonban már átvezetne az emberi jogok területi egyetemessé-
gének problémájához, amely azonban nem tárgya ennek az írásnak.5 
Mindenesetre az adott kérdés kapcsán igen jól látszik, milyen nagy jelen-
tősége is van annak, hogy milyen megközelítésben vizsgáljuk a PPJNE 
által adott jogalany-meghatározásokat. 

Vessünk ezek után egy pillantást a PPJNE kommentárjaira. Manfred 
Nowak a PPJNE 25. cikkéről a többi közt ezt írja: 

„A tényt, hogy a 25. cikk az egyetlen rendelkezés az Egyezségok-
mányban, amely nem egy egyetemes emberi jogot, hanem inkább egy 
állampolgári jogot biztosít, világosan mutatja, hogy a részes államok 
megtagadhatják a szavazati jogot az idegenektől. Az állampolgárra 
(»citoyen«, »ciudadano«) való korlátozás a modern nemzetállam fogal-
mából ered, nevezetesen abból, hogy csak az állampolgárság különleges 
kötelékével az »államukhoz« kapcsolt egyének gyakorolhatnak politikai 
jogokat.” (Nowak 2005, 576) 

Nowak itt az emberi jogok személyi univerzalitása felől értelmezi a 
25. cikkben elismert jogok jogalany-meghatározását, hiszen azt írja, hogy 
a cikk „nem egy egyetemes emberi jogot, hanem inkább egy állampolgári 
jogot biztosít”, amennyiben „a részes államok megtagadhatják a szavaza-
ti jogot az idegenektől”. Nos, ezzel már nem értek egyet. Az ugyanis, ha 
egy államban az idegeneket nem illeti meg a szavazati jog, még nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy ők ki is vannak zárva e jogok élvezetéből. A 25. 
cikk értelmében ugyanis a szavazati jog megilleti minden állam minden 
állampolgárát, s így megilleti a részes államok területén tartózkodó ide-
gen állampolgárságú személyeket is, persze csak az állampolgárságuk 
szerinti államban: mindenesetre nincsenek kizárva a szavazati jog élveze-
téből. Egyébiránt pedig az, hogy a szavazati jog minden államban csak az 
állam saját állampolgárait illeti-e meg, vagy megilleti más államok ott 
tartózkodó polgárait is, nem változtat a jogalanyok számán. A különbség 
nem ebben, hanem abban van, hogy hol illeti meg őket ez a jog: csak a 
saját államukban, vagy minden államban. Nem a ki, hanem a hol kérdésé-
ről van tehát itt szó; nem arról, hogy minden állampolgárt megillet-e ez a 
jog, hiszen megilleti mindnyájukat, hanem arról, hogy hol illeti meg őket.  

Állampolgársági szempontból persze idegennek számítanak egy ál-
lamban a hontalanok is, s az, hogy tőlük is megtagadhatják a szavazati 
jogot, már érinti a jogalanyok számát, hiszen ők más államban sem ren-

                                                 
5 Az emberi jogok területi tagolódásáról lásd: Andrássy 2021, 7-56. 
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delkeznek e joggal. Nowak álláspontja ezért velük kapcsolatban már he-
lyesnek, sőt támadhatatlannak látszik. Itt azonban figyelembe kell venni a 
PPJNE 24. cikke által minden gyermek számára elismert jogot valamely 
állampolgárság megszerzéséhez. Ennek folytán ugyanis potenciálisan 
mindenkinek joga van valamely állampolgársághoz, s így elméletileg 
senkinek sem kellene hontalannak lennie. Végső soron tehát a 25. cikk 
által elismert jogok, noha betű szerint csak minden állampolgár jogai, 
elvben minden ember jogai, de legalábbis minden ember jogai potenciáli-
san.6 

A PPJNE egy másik kommentárja csak két mondatot szentel a 25. 
cikk jogalany-meghatározásának, mindazonáltal e két mondat viszonylag 
jól összefoglalja a szóban forgó jogalany-meghatározásokról a jogiroda-
lomban uralkodó véleményt. Ez így hangzik: 
 
„A 25. cikkben foglalt jogok egy-egy részes állam állampolgáraira korlá-
tozott jogok. Ez ellentétes a PPJNE által elismert más jogokkal, amelyek 
megilletnek minden olyan személyt, aki egy részes állam joghatósága alá 
tartozik.” (Joseph – Schultz – Castan 2003, 496.)  
 

Az uralkodó jogirodalmi nézet tehát az, hogy a PPJNE 25. cikkében 
elismert politikai jogok voltaképpen nem emberi jogok, hanem állampol-
gári jogok, minden államban csak az adott állam állampolgárait megillető 
jogok. A magam részéről viszont a fenti elemzés nyomán úgy vélem, 
hogy bár igaz, hogy a PPJNE 25. cikkében elismert politikai jogok az 
egyes államokban csak az adott állam állampolgárait illetik meg, ettől 
még e jogok megilletik a világ minden államának minden állampolgárát, 
mi több, mivel a PPJNE 24. cikke szerint minden gyermeknek joga van 
valamely állampolgárság s megszerzéséhez, valójában minden embernek 
rendelkeznie kellene e jogokkal. Ennek tükrében pedig – ahogy én látom 
– az a jogirodalomban egyöntetűen uralkodó vélemény, miszerint a 
PPJNE 25. cikkében elismert jogok, köztük a választójog nem emberi 
jog, hanem állampolgári jog, felülvizsgálatra szorul.   

                                                 
6 Ez és a megelőző bekezdés csaknem szó szerinti átvétel a szerzőnek az emberi jogok 
területi tagoltságáról szóló tanulmányából (Andrássy 2021, 18). 
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Herke Csongor∗∗∗∗ 
 

Az önvezető járművek és az emberi jogok 
 
1. Bevezetés 
 
Szabó Gábor 2008-ban védte meg PhD értekezését „A globalizáció em-
beri jogi kockázatai” címmel. Már ebben az értekezésben is rámutatott 
arra, hogy a globalizáció milyen kihívást jelent az emberi jogokra. Aho-
gyan az értekezés tézisében fogalmazott: „az emberi jogok a modern ál-
lamok legitimációs alapjainak részét képezik” (Szabó 2008, 11). Szerinte 
az emberi jogok szemszögéből a nemzetközi közösséget erkölcsi kötele-
zettség terhelheti, ami jelen tanulmány témáját is közelebbről érinti. Szin-
tén fontos megállapítás a részéről, hogy a globalizáció következtében 
alapvetően értékelődik át a kockázat fogalma, mert ezek az új típusú glo-
bális kockázatok akár súlyos megrázkódtatások árán, de ki fogják kény-
szeríteni a nemzetközi kapcsolatok etikáját (Szabó 2010, 9). 

Az önvezető járművekkel kapcsolatosan számos tanulmány jelent meg 
hazánkban. Ezek egy része az önvezető autókkal kapcsolatos büntető 
anyagi jogi kérdésekkel foglalkozik (Ambrus 2018; Hodula 2018), de 
érintik a téma polgári jogi (Boóc 2016; Udvary 2016; Udvary 2019), 
szerzői jogi (URL2), de akár technikafüggő szabályozási (Udvary 2017) 
vonatkozásait is. Jómagam is számos tanulmányt írtam az önvezető jár-
művekkel kapcsolatos büntető eljárásjogi (Herke 2020; Herke 2021d), 
kriminalisztikai (Herke 2021b), kriminológiai (Herke 2021e) vonatkozá-
sokról, nem megfeledkezve az etikai kérdésekről sem (Herke 2021a; 
Herke 2022), tágabb értelemben érintve a mesterséges intelligencia és a 
kriminalisztika összefüggéseit is (Herke 2021c). Ugyanakkor hazánkban 
még nem jelent meg olyan tanulmány, amely kifejezetten az önvezető 
járművekkel kapcsolatos emberi jogi problémákat érintette volna. Szabó 
Gábornak az emberi jogokkal összefüggő munkásságára tekintettel most 
erre teszek rövid kísérletet. 
 
 
 

                                                 
∗ Egyetemi tanár, az MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
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2. Az önvezető járművekkel kapcsolatos alapvető kérdések 
 
A bevezetőben említett tanulmányok részletesen elemzik az önvezető 
járművekkel kapcsolatos főbb rendelkezéseket. Ugyanakkor ahhoz, hogy 
az emberi jogi vonatkozásokat áttekinthessük, mindenképpen szükséges 
legalább röviden kitérni arra, hogy mit is tekinthetünk önvezető jármű-
nek. Amikor az első gépjárművek megjelentek a közutakon, olyan féle-
lem volt az emberekben, hogy a kocsik előtt vörös zászlós embernek kel-
lett futni, hogy figyelmeztessen a gépjármű közeledésére, ami könnyen 
belátható, hogy némiképp lassította a járművek előrehaladását (ld. The 
Locomotives on Highways Act, 1861; The Locomotive Act, 1865; The 
Highways and Locomotives (Amendment) Act, 1878). Gless szerint 
(Gless 2016, 231) az önvezető járművek bevezetésével kapcsolatos féle-
lem hasonló ahhoz, amikor a lovaskocsikat váltották fel a gépjárművek, 
és ezzel kapcsolatosan volt ellenérzés, sőt túlzott elővigyázatosság. Pedig 
ma már számos olyan vezetéssegítő-vezetéskönnyítő alkalmazás van a 
gépjárművekben, amelyekkel kapcsolatosan fennáll a bizalom, holott 
sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy a gépjármű mikor veszi át helyet-
tünk az irányítást. Erre jó példa a Hilgendorf által elemzett 
„Aschaffenburgi eset” (Hilgendorf 2018, 67). Ennek lényege szerint 
2012 tavaszán egy sávelhagyási figyelmeztető rendszerrel felszerelt jár-
mű nagy sebességgel haladt be Alzenauba Aschaffenburg közelében. 
Még a várost jelző tábla előtt a sofőr stroke-ot szenvedett és nagyrészt 
elvesztette eszméletét, de még mindig képes volt az autó kormányát fél-
rerántani, hogy az autó még azelőtt a bokrok közé hajtson, hogy beérne a 
városba. A sávelhagyást figyelmeztető rendszer azonban az autót vissza-
vezette az útra. Az autó ezután nagy sebességgel behajtott Alzenauba, és 
annak központjában egy nőt és gyermekét elütötte. Mindketten azonnal 
meghaltak, miközben az apának egy oldalra ugrással sikerült megmenteni 
magát, és csak a lába sérült meg. Az önvezető járműveknek számos osz-
tályozási rendszere van. A nemzetközileg legelismertebb az ME Interna-
tional (Autómérnöki Szövetség) J3016 sz. szabványa (SAE), amely 0-tól 
5-ig hat szintre osztja az autók automatizálását (URL1): 
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A fenti felosztást Iwan szerint három tényező befolyásolja: annak van 

relevanciája, hogy a vezetéskönnyítő rendszer mennyire befolyásolja 
• a kormányzást, gyorsulást és lassulást,  
• a vezetési környezet figyelését és  
• a dinamikus vezetési feladatok visszaeső teljesítményét (Iwan 

2019, 66). 
 

A SAE felosztása azért kezdődik a nulla szinttel (és nem eggyel), mert 
ez is jelzi, hogy a legalsó szinten teljes mértékben a vezetőre van bízva 
az autó, és a vezetést semmilyen automatika nem segíti. Amíg a 0. veze-
tési szint esetén semmilyen automatizálás nincs a gépjárműben (ami a 
mai világban szinte elképzelhetetlen, hiszen legalább szervókormány, 
szervófék minden gépjárműben megtalálható), addig az 5. szint azt jelen-
ti, hogy a gépjármű annyira automatizált, hogy még kormány vagy pedá-
lok sincsenek benne. Azaz az 5. szintű (teljesen) önvezető jármű felhasz-
nálója nem is tudja befolyásolni a gépjármű haladását, ezért vezetőnek 
már nem is nevezhetjük. Az ilyen járművek által okozott balesetekkel, de 
önmagában a járművek forgalomban való részvételével, sőt az álló hely-
zetükben rögzített képekkel, videókkal kapcsolatosan számos emberi jogi 
kérdés merül fel, amelyeket a következő fejezetben érintek. 
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3. Az önvezető járművek és az emberi jogok kapcsolata 
 
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómá-
ban, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (Emberi Jogok Európai 
Egyezménye, EJEE) és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv 
számos emberi jogot szabályoz. Ezek közül az alábbiak kapcsolódhatnak 
szorosabban vagy tágabban az önvezető járművekhez: 

a) az élethez való jog; 
b) a tisztességes tárgyaláshoz való jog; 
c) a büntetés kiszabásának a tilalma törvényi rendelkezés nélkül; 
d) a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog; 
e) a véleménynyilvánítás szabadsága; 
f) a megkülönböztetés tilalma; 
g) a mozgásszabadság. 

 
A tanulmány terjedelmi okokból nem tér ki az egyéb emberi jogokra 

(emberi jogi színezetű alapjogokra), holott számos ilyen jog van, amelyet 
az önvezető járművek bevezetése érinthet. A szakirodalomban ide sorol-
ják pl. a személyes biztonsághoz és a kiberbiztonsághoz való jogot (Iwan 
2019, 69-71). Utóbbival kapcsolatosan Altunyaldiz rámutat, hogy a telje-
sen önvezető járművek táptalajai lehetnek a hackereknek, akik potenciá-
lisan átvehetik az irányítást a jármű felett (pl. Bluetooth-on, kulcs nélküli 
belépőrendszereken, mobil- vagy egyéb kapcsolatokon keresztül), de a 
feltört adatok pénzügyileg is értékesek lehetnek a hackerek számára, mi-
vel azokat harmadik feleknek is értékesíthetnék (Altunyaldiz 2020, 10). 
 
ad a)  
Az EJEE 2. cikke szerint a törvény védi mindenkinek az élethez való 
jogát és senkit nem lehet életétől szándékosan megfosztani. 

Az élethez való jog megsértése az önvezető járművekkel kapcsolato-
san elsősorban akkor merülhet fel, amikor az önvezető jármű által oko-
zott balesetnek halálos eredménye van. Ahogyan a hagyományos gép-
járművek, úgy az önvezető járművek is okozhatnak baleseteket. Már-
most, a teljesen önvezető járművek megjelenése előtt is számos hírt hall-
hatunk, amelyek szerint a nem teljesen önvezető (általában legfeljebb 3. 
szintű) járművek voltak balesetek résztevői. Bár a közvélekedéssel ellen-
tétben a legtöbb (talán majdnem minden) esetben a büntetőeljárás ered-
ményeképpen megállapították, hogy a balesetért nem az önvezető jármű 
(illetve annak vezetője) volt a felelős, ezek az esetek is rávilágítanak arra, 
hogy az élethez való jog tekintetében az önvezető járművek vonatkozá-
sában sajátos kérdések merülnek fel. 
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Azok a problémák, hogy adott esetben az önvezető jármű mit válasz-
szon, kit üssön el: egy kisgyermeket vagy két időskorút; két szabálytalan 
gyalogost vagy egy, a járdán szabályosan haladót, stb. a mindennapi ve-
zetés során is felmerülnek. Amíg azonban a hétköznapi vezető felelőssé-
ge attól függ, hogy ő maga megszegett-e szabályokat (morális kérdéseket 
nem vetnek fel nála), addig az önvezető járműveket előre be kell progra-
mozni az ilyen helyzetek kezelésére (mivel nem tudnak gondolkodni), és 
az már sokkal nehezebb kérdés, hogy mire programozzuk be a járművet. 
Ha a hagyományos gépjármű vezetője félrerántja a kormányt az elé sza-
bálytalanul lelépő gyalogos miatt, felmegy a járdára és ott elüt egy gya-
logost, nem fog felelni tettéért, mivel az adott helyzetben az úton áthala-
dó gyalogos életét akarta megmenteni és nem várható el tőle, hogy fel-
mérje a további következményeket. Ha ugyanez az eset egy önvezető 
járműnél merül fel, ahol a szenzorok érzékelik, hogy a gyalogos kikerü-
lése esetén egy szabályosan közlekedő személyt ütne el a gépjármű, ak-
kor ennek a dilemmának a feloldására be kell programozni az önvezető 
járművet. És az itt a kérdés, hogy az egyes esetekben mi legyen az előre 
beprogramozás tartalma? Ellentétben az emberrel, akinek vészhelyzetben 
nincs képessége és ideje hozzáadni és számszerűsíteni a szóban forgó 
hasznosságot, az önvezető járművek sok esetben elvégezhetik ezeket a 
számításokat, és megbízható válaszokat adhatnak pillanatok alatt (Coca-
Vila 2017, 247).  

Az önvezető jármű programozásakor a társadalmi érdeket figyelembe 
kell venni, a káros eredmények minimalizálása érdekében. Ugyanakkor 
egy olyan autót, amely a társadalmi érdeket előtérbe helyezi az utasának 
az érdekével szemben, Coca-Vila szerint senki nem fog megvenni (Coca-
Vila 2017, 245). Ugyanerre mutat rá Cappellini is: ha kivételes helyze-
tekben az utasát „feláldozza” az autó, az ezeknek a termékeknek a „ke-
reskedelmi szabotázsához” vezethet (Cappellini 2019, 333). Tehát, ha az 
önvezető jármű csak úgy tudja megmenteni az utasa életét, hogy lemegy 
a leállósávba, ahol elüt két kisgyereket, akik meghalnak, akkor úgy kell 
programozni, hogy le kell térnie, mert egyenlő érdekekkel állunk szem-
ben (Coca-Vila 2017, 264-265). 

Ugyanakkor a társadalom nem fogadna el egy olyan önvezető autót 
(ezáltal engedélyt se nagyon kapna), amely úgy van beprogramozva, 
hogy a saját utasának élete (testi épsége) mindenképpen előtérbe helye-
ződjön. Amint említettem, ezek a problémás élethelyzetek a hagyomá-
nyos sofőrnél is felmerülnek, csak más kérdés, hogy ő hogyan dönt vész-
helyzetben, és az, hogy hogyan legyen előre beprogramozva egy autó, 
miként döntsön ilyenkor. 
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Coca-Vila szerint az élet mennyiségi összesítése nem változtatja meg 
egyikük összehasonlító értékét (az összeadás tilalma), és nem lehet iga-
zolni a két ember életének rangsorbeli különbségét sem (a fokozatiság 
tilalma). Vagyis nemcsak, hogy a rászoruló idős ember élete megegyezik 
a legutóbbi Nobel-díjaséval, hanem egy emberi élet pontosan ugyanany-
nyit ér, mint száz (Coca-Vila 2017, 258-259).  

Egyenértékű kötelezettségek közötti ütközés esetén a mulasztási köte-
lezettség a többségi szakirodalmi álláspont szerint mindig elsőbbséget 
élvez a cselekedettel szemben. Azaz, ha az útra szabálytalanul lelép egy 
gyalogos, és csak úgy menthető meg az élete, ha vészfékezéssel megál-
lunk, de ebben az esetben meghal a mögöttünk lévő motoros, aki nem 
tartotta be a követési távolságot, akkor nem szabad fékezni (cselekedni), 
mert a két szabálytalan közül az élvez elsőbbséget, aki mulasztással (és 
nem az, aki cselekvéssel) menthető meg (Küper 1979, 29-36). A passzív 
magatartást helyezi előtérbe az aktívval szemben Zimmermann is, mivel 
szerinte a jogrendszer általában a status quo fenntartását részesíti előny-
ben (Zimmermann 2009, 160). Coca-Vila ugyanakkor arra utal, hogy 
nem mindig lehet általánosságban kijelenteni, hogy a mulasztás elsőbb-
séget élvez a cselekvéssel szemben. Éppen ezért szerinte bárhogyan is 
dönt az autó ilyen helyzetben, az törvényes (Coca-Vila 2017, 266-268). 
Weigend szerint is választási lehetőség van a cselekvés és annak elmu-
lasztása között.  
 
ad b) 
Érdekes kérdéseket vethet fel az önvezető jármű vonatkozásában az 
EJEE 6. cikkében szabályozott tisztességes tárgyaláshoz való jog. Maga a 
6. cikk egyértelműen csak természetes személy terhelt vonatkozásában 
értelmezhető, ugyanakkor éppen az önvezető jármű által elkövetett bűn-
cselekmények esetén a büntetőjogi felelősségre vonatkozó egyes elméle-
tek fényében ez már nem is annyira elvont kérdés. 

Mindaddig, amíg az önvezető jármű automatizáltsági szintje alacsony 
(legfeljebb 2-es szintű), a hagyományos felelősségi rendszerben kell 
gondolkodni, mivel a jármű nem vezet, hanem csak vezetési segítséget 
nyújt. Azaz ezeken a szinteken a felelősség szinte mindig a járművezetőé 
(kivéve, ha igazolható, hogy a baleset oka másra vezethető vissza, pl. ha 
a szervízből úgy adták ki a kocsit, hogy nem húzták meg a csavarokat 
megfelelően a kerekeken, akkor akár a szerelő is felelőssé tehető). Az 
automatizálás növekedésével (a 3. szinttől kezdve) a vezetői tevékenység 
egyre inkább megfigyeléssé alakul, anélkül, hogy hosszú ideig aktív be-
avatkozásra lenne szükség. A 4. szintű önvezető járműveknél már indo-
kolt lehet a felelősség részleges mentesítése a sofőr (utas) tekintetében, 



175 

míg az 5. szintnél nem is felelhet, hiszen, ha akarna, sem tudna beavat-
kozni (kivéve, ha megteremtik az ún. „leállító gomb” lehetőségét).  

A 4. és főként az 5. szint esetén tehát meg kell keresni, hogy ha nem 
az utas (felhasználó) felel, akkor ki vagy mi? Ilyenkor merülhet fel a 
gyártó, a programozó, a tulajdonos/üzembentartó, sőt egyes sajátos felfo-
gások szerint maga az autó mind digitális személy felelőssége. Márpedig, 
ha a gyártó (programozó, tulajdonos/üzembentartó) felel, akkor az ő vo-
natkozásukban már igenis értelmezhetőek az EJEE 6. cikkének a rendel-
kezései (joguk van a tisztességes eljárásra, azaz arra, hogy ügyüket füg-
getlen és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn 
belül tárgyalja, érvényesül velük szemben az ártatlanság vélelme, stb). 
Jobban belegondolva, ezek a jogok érvényesülhetnek akkor is, ha a sza-
bályozás eljut arra a szintre, hogy az önvezető jármű által okozott balese-
tért (sajátos felelősségi rendszer keretén belül) maga az önvezető jármű 
felel. Hiszen, ha a járművet vonják felelősségre, akkor őt is megilleti a 
tisztességes, nyilvános és észszerű időn belül lefolytatott tárgyalás, a 
független és pártatlan bíróság eljárása, sőt még az ártatlanság vélelme is. 
 
ad c) 
Az EJEE 7. cikke szerint senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért 
vagy mulasztásért, amely elkövetése idején a hazai vagy nemzetközi jog 
alapján nem volt bűncselekmény (nullum crimen sine lege), és nem lehet 
a bűncselekmény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb 
büntetést kiszabni (nulla poena sine lege). 

Ezen cikk rendelkezései szintén akkor lehetnek a témánk szempontjá-
ból különösen érdekesek, ha a szabályozás eljut arra a szintre, hogy az 
önvezető jármű által elkövetett bűncselekményért maga az önvezető jár-
mű felel. A japán szakirodalomban felmerült a „digitális személy” fo-
galmának megalkotása, ami az önvezető autók (és általában a robotok) 
által okozott cselekményekért való felelősség rendszerét átalakíthatja 
illetve leegyszerűsítheti (URL3, 113). Hasonlóan vélekedik Altunyaldiz 
is, aki szerint, ha az 5. szintű járművek megjelennek, potenciálisan új 
bűncselekményi tényállásokat kell alkotni, ami azt a kérdést is felvetheti, 
hogy a jármű vezetéséért felelős mesterséges intelligenciát büntetőjogi 
felelősségnek alá lehet-e vetni, esetleg „jogi személyként” felelőssé tehe-
tő-e (Altunyaldiz 2020, 7). Szintén az autók büntetőjogi felelősségre 
vonhatóságát vizsgálja Seher, aki „intelligens ügynököknek” 
(„intelligenten Agenten”) nevezi azokat a „robotokat”, „gépeket” vagy 
„szoftver ügynököket”, amelyek úgy vannak beprogramozva, hogy a 
kapott információkat valamilyen módon összekapcsolhassák és ki tudják 
értékelni a jövőbeni reakciók szempontjából. Mivel ezeket a reakciókat 
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nem teljesen a programozás határozza meg, ezért az „intelligens ügynök” 
intézkedései előzetesen „nyitottak”, nem képezhetők le előre az egyes 
esetekre (Seher 2016, 46).  

A jogi normákra való reagálás képessége elengedhetetlen előfeltétele 
annak, hogy jogilag releváns módon cselekedjünk. Az „intelligens ügy-
nökök” tehát kizárólag akkor lehetnének a törvény címzettjei (és így jogi 
személyek), ha képesek lennének a normákban lévő parancsokat önma-
gukban megérteni és reakcióikba bevonni. A belátható jövőben azonban 
az „intelligens ügynökök” részéről valószínűleg hiányozni fog a normák 
mint parancsok „megértése”, mivel ezek az „intelligens ügynökök” kizá-
rólag a korábban telepített programozás alapján működnek, anélkül, hogy 
a jogi normákat saját, önálló módon megragadnák (Seher 2016, 50), ezért 
továbbra is vagylagosan vagy éppen együttesen a gyártó, tulajdo-
nos/üzemeltető illetve a felhasználó lesz felelős (Gless – Weigend 2014, 
580).  

Seher szerint nem is az az érdekes eset, amikor programozási hiba áll 
fenn (akkor egyértelmű lehet a felelősség megállapítása), hanem az, ami-
kor az „intelligens ügynök” elvileg helyes programozás alapján okozott 
kárt (Seher 2016, 52). Ha az „intelligens ügynökök” működését engedé-
lyezési eljárás szabályozza, akkor az üzemeltetők mentesülnek a büntetés 
alól, feltéve, hogy rendelkeznek külön engedéllyel, és működésük során 
betartják az adminisztratív szabályokat. Büntetőjogilag (a szándékossá-
gon felül) az lehet releváns (a gondatlanság szempontjából), amikor a 
tervező vagy a felhasználó valamit figyelmen kívül hagytak a programo-
zás vagy a működtetés során, vagy az eszköz működése a figyelmetlen-
ség miatt meghaladja az engedélyezett kockázatot (Seher 2016, 55).  

Az „intelligens ügynökökre” alkalmazva felmerül a kérdés, vajon ár-
talmas cselekedeteiket a közösség a jogi normák elleni támadásnak tekin-
ti-e? Erre nemleges a válasz mindaddig, amíg a robotokat, a drónokat és 
az önjáró autókat „dolgoknak” tekintik. Az „intelligens ügynököket” 
büntetni sem lehet. A megtorlási elmélet szerint a büntetés az elkövető 
által elkövetett igazságtalanság kompenzálására szolgál, és ezáltal orvo-
solja az igazságosság hiányát. De vajon megfelelő megtorlásnak tartjuk-
e, ha az „intelligens ügynököt” megbüntetik? (Seher 2016, 58-59) Gless 
és Weigend szerint még az „intelligens ügynök” megsemmisítése – azaz 
a „quasi halálbüntetés” – sem adná az áldozatok családjának azt az ér-
zést, hogy az igazságosság helyreállt (Gless – Weigend 2014, 578). A 
speciálprevenciós célok sem érvényesülhetnek az „intelligens ügynökök-
kel” szemben Seher szerint, mivel nincsenek tudatában annak, hogy bün-
tetik. A büntetőjogi szankciót csak kifejezett érzelmekkel küzdő személy 
tapasztalhatja meg. Bárki („bármi”), aki (ami) nem érzékeli a szokásos 
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rendet a cselekvés irányítására irányuló nyomásként, nem értheti a bünte-
tőítéletet és nem tudja értékelni a szankciót, ezáltal nem tud érvényesülni 
a büntetés célja (Seher 2016, 59).  

Ugyanakkor az önvezető járművet irányító mesterséges intelligencia 
nem csak az ember által előre beállított, teljesen előre programozott algo-
ritmusok alapján működik, mert túl sok változót kellene figyelembe ven-
ni, hogy a gépet a „helyes” viselkedésre utasítsuk, amelyet alkalmazni 
kell minden lehetséges közúti és forgalmi helyzetben, ezért elkerülhetet-
len a gépi tanulás lehetővé tétele (Cappellini 2019, 339). Amíg tehát a 
jelenlegi (legfeljebb 3. szintű) önvezető járművek esetén a vezetőt az 
okozott balesetekért legalább gondatlanság terheli, addig a 4., különösen 
az 5. szintű önvezető járművek esetén már „felelősségi rés” állhat fenn, 
hiszen a vétkesség vagy a „mens rea” döntő fontosságú az európai bünte-
tőjogi rendszerekben, és ez egy gép esetében nehezen értelmezhető 
(Altunyaldiz 2020, 7). 
 
ad d) 
Az EJEE 8. cikke szerint mindenkinek joga van arra, hogy magán- és 
családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. Glancy szerint az 
önvezető járművek három fő módon befolyásolhatják a magánéletet: 
személyes magánélet, információs adatvédelem és megfigyelés (Glancy 
2012, 1187). 

Nemrég nagy port vert fel az interneten az eset, amikor egy Uber-
sofőr lebuktatott egy hűtlen férjet, és az erről készült videót fel is rakta a 
Tik-Tokra. A felvételen a Roni nevű dallasi nő arról számol be, hogyan 
buktatta le egyik utasát a családja előtt. A sofőr elmeséli, hogy szemtanú-
ja volt, amint a férfi, mielőtt beszállt hozzá, megcsókolta a feleségét és 
megölelte a gyerekeit. A férj beült a kocsiba, és jelezte, hogy hozzáadott 
még egy megállóhelyet, és megkérte Ronit, hogy menjenek az új címre. 
Az újonnan hozzáadott címen egy nő szállt be egy kisebb bőrönddel, 
megcsókolta a férfit. „Úgy örülök, hogy végre megszabadultál az átko-
zott feleségedtől” – mondta ezek után az új utas, és csókolózni kezdtek a 
férfival a hátsó ülésen. Majd elkezdett panaszkodni, hogy a férfi mindig 
lerázza őt, és rákérdezett, mikor hagyja végre el a családját, mire a férfi 
szabadkozva közölte, hogy ezt majd később beszéljék meg. Ekkor lépett 
közbe az Uber-sofőr. Mivel még csak kb. nyolc kilométerre voltak a ki-
indulási ponttól, Roni úgy döntött, visszafordul, és egyszerűen kirakta a 
hűtlen férjet és a szeretőjét a férj házánál, és otthagyta őket úgy, hogy a 
férjnél és a szeretőjénél is poggyászok voltak. Az uberes cselekedete vitát 
gerjesztett (51 ezer komment született!), volt, aki magasztalta őt, mások 
szerint semmi köze nincs utasai magánéletéhez (URL4).  
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A felvételt öt nap alatt 8,3 milliószor töltötték le, azaz óriási nyilvá-
nosságot kapott. Könnyen belátható, hogy a kamerákkal felszerelt, az 
önvezető autó mozgását és annak környezetét éjjel-nappal (még álló 
helyzetben is) felvevő rendszer esetén nagyon könnyen merülhetnek fel 
hasonló problémák. Nagyon hasznos lehet, ha az utakon közlekedő önve-
zető járművek mindent felvesznek, mert ezzel nemcsak azon balesetek-
hez szolgáltathatnak akár közvetlen bizonyítékokat, amelyeknek ők ma-
guk is részesei, hanem (mivel mindent rögzítenek) akár más bűncselek-
mények felderítéséhez is hozzájárulhatnak. A közúton közlekedő autó 
kamerája felveheti az éppen akkor elkövetett bankrablás során a bankból 
kirohanó és autóba szálló bankrablókat, de az egyes önvezető járművek 
kamerafelvételeinek összevetésével bárkinek a mozgása nyomon követ-
hető még akkor is, ha az egyes autók csak bizonyos szakaszokon észlelik 
az adott személyt vagy járművet. Ugyanakkor ezeken a felvételeken 
olyan információk is lehetnek, amelyek már sértik más magánéletét. 
Könnyen előfordulhat, hogy a kamera által rögzített felvételen látható a 
fenti példához hasonlóan az, hogy a hűtlen férj a munkahelye helyett 
éppen a szeretőjénél tartózkodott, de általában sértheti a magánélethez 
való alkotmányos, emberi jogot minden felvétel. Arra nyilvánvalóan 
nincs mód, hogy ezeket a felvételeket mindenhol kihomályosítsák, ahol 
az ügyhöz nem tartozó részletek vannak, de arra igen, hogy azokat csak 
kivételesen indokolt esetben hozzák nyilvánosságra. Iwan szerint a leg-
fontosabb, hogy az egyes személyek meghatározhassák a másokkal kö-
zölt és velük megosztott adatok körét, így azt is, hogy ezek az adatok 
megoszthatók-e pl. kereskedelmi céllal, amint azt napjainkban a közös-
ségi oldalak és keresőmotorok teszik, sokszor éppen a kifejezett hozzájá-
rulásunk nélkül (Iwan 2019, 72).  

A magánélethez való jog másik két kérdésköre (adatvédelem, megfi-
gyelések) részletesebb elemzést érdemelne. Ehelyütt csak arra utalnék, 
hogy az adatvédelemmel összefüggésben Iwan kiemeli az anonimitáshoz 
való jogot (Iwan 2019, 72). Altunyaldiz szerint pedig az adatvédelemmel 
kapcsolatos legfontosabb kérdések (Altunyaldiz 2020, 10) a következők: 

• milyen típusú információkat gyűjtenek? 
• milyen célból gyűjtenek információkat? 
• ki ellenőrzi és fér hozzá ezekhez az információkhoz? 
• mennyi ideig tárolják ezeket az információkat?  
• az önvezető járművek által rögzített adatokat automatikusan meg 

kell-e osztani, és ha igen, akkor kivel (központi rendszerrel, biz-
tosítótársaságokkal, rendőrséggel stb.)? 
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A jármű által végzett megfigyelések számos hasznos adattal szolgálhat-
nak. Iwan ezek között is kiemeli a sebességre, a helyszínre, az utasokra 
és a járművezető viselkedésére vonatkozó adatokat, amelyek nemcsak a 
büntető-, hanem a polgári jogi felelősség tekintetében is kiemelt relevan-
ciával bírhatnak (Iwan 2019, 72). Ugyanakkor ezeket a tevékenységeket 
jogilag is korlátozni folyamatosan ellenőrizni kell (ld. az Európai Parla-
ment és a Tanács (EU) 2016/679. általános adatvédelmi rendeletét a ter-
mészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről). 
 
ad e) 
Az EJEE 10. cikke szabályozza a véleménynyilvánítás szabadságát. Ez a 
jog magában foglalja az információk, eszmék megismerésének és közlé-
sének szabadságát országhatárokra való tekintet nélkül és anélkül, hogy 
ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Az előző pontban elemzett kérdés-
hez tehát ez is adalékul szolgál: noha mindenkinek joga van a magánélet-
hez, de ahhoz is, hogy az általa megismert információkat közölje. Az 
azonban könnyen belátható, hogy a két jog konkurálása esetén az előbbi 
élvez prioritást. 
 
ad f) 
A programozás szempontjából, ha hasonló súlyú következmények között 
kell választani, az önvezető jármű esetén sokak szerint két lehetőség van: 
a programozó (vagy a felhasználó) határozza meg szubjektív döntés útján 
előre a konfliktusok megoldását, vagy az autó arra van beprogramozva, 
hogy sorsolással döntsön, hogy kinek az élete élvez elsőbbséget (Coca-
Vila 2017, 268). A sorsolás (véletlenszerű döntés) azért is helyes megol-
dás ilyen esetekben, mert kizárja az EJEE 14. cikkében meghatározott 
megkülönböztetés tilalmának megsértését, azaz a meg nem engedett 
okokból való különbségtételt is (kor, nem, vallás, bőrszín stb. alapján 
nem lehet dönteni). Eisenberger kifejezetten utal az Emberi Jogok Euró-
pai Egyezségokmánya 2. és 14. cikkére, amelyek szerint nem lehet kü-
lönbséget tenni az előbb említett szubjektív jellemzők alapján 
(Eisenberger 2017, 104-105). Weigend szerint pedig az autó semmilyen 
körülmények között nem programozható előre arra, hogy válasszon, hogy 
kit öl meg (egyáltalán, hogy megöljön valakit), így bizonyos esetekben 
elkerülhetetlen konfliktushelyzetbe kerül, ha valakinek mindenképpen 
meg kell halnia (Weigend 2017, 603). 
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ad g) 
Végezetül meg kell említeni az EJEE-hez az Egyezményben és első ki-
egészítő jegyzőkönyvben már benne foglaltakon felüli egyes jogok és 
szabadságok biztosításáról szóló negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. 
cikkében foglalt jogot is. A mozgásszabadsághoz fűződő emberi jog sze-
rint mindazokat, akik jogszerűen tartózkodnak egy állam területén, meg-
illeti a mozgás szabadsága és a lakhely szabad megválasztásának joga, és 
mindenki szabadon elhagyhat minden országot, beleértve a saját országát 
is. 

Ezen emberi jog értelmezhető az önvezető járművek vonatkozásában 
is. Az önvezető járművekkel kapcsolatosan kifejtett általános aggodalom 
egyelőre inkább nehezíti, mint könnyíti az ilyen típusú autók forgalomba 
helyezését. Cappellini szerint hosszú folyamat, amíg eljutunk a teljesen 
önvezető autókig. De ahogyan a teljesen tradicionális autókat felváltják 
(felváltották) a vezetőszükségletes autók (szervók megjelenése, sávtar-
tók, stb.), úgy kerülnek forgalomba egyre magasabb szintű autók a jövő-
ben (Cappellini 2019, 329). Takeo szerint a teljesen önvezető járművek 
bevezetésének az a feltétele, hogy a bizalom elvét alkalmazzák az önve-
zető technológiára, társadalmi szinten álljon fenn a „gépek megfelelő 
viselkedéséhez” fűződő bizalom (URL3, 101). Ha viszont egyszer elju-
tunk erre a szintre, akkor már felmerül az ilyen típusú autók jogainak és 
kötelességeinek a kérdése is. És noha egy gépnek talán soha nem lesznek 
„emberi jogai”, az egyes emberi jogok megfelelő értelmezéssel rá is vo-
natkoztathatók. 
 
4. Összegzés 
 
Vitathatatlan tény, hogy a gépjárműveket segítő rendszerek elősegítik a 
biztonságos közlekedést és jelentősen könnyítik a járművezetők dolgát. 
Igaz ez akkor is, ha számos olyan eset van, amikor éppen a vezetésköny-
nyítő rendszer hibájára vezethető vissza a baleset bekövetkezése. 

Ahogyan fejlődik a technika, egyre haladunk a teljesen önvezető jár-
művek megalkotása felé (5. szint). Ehhez azonban nemcsak a technikai, 
hanem a jogi feltételeket is biztosítani kell. Mind a polgári jog, mind a 
büntetőjog területén egy teljesen új szemléletű jogalkotásra van szükség, 
hogy ezt az általánostól teljesen eltérő élethelyzetet megfelelően szabá-
lyozzák. Ezen jogalkotás közben figyelemmel kell lenni az emberi jogok-
ra is. A tanulmány az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt 
alapvető jogok szemszögéből vizsgálta az önvezető járművek bevezeté-
sének nehézségeit. Megállapítható, hogy az önvezető járművek (illetve az 
általuk okozott balesetek, általuk rögzített események, stb.) számos em-
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beri jogot érinthetnek (az élethez való jog, a tisztességes tárgyaláshoz 
való jog, a büntetés kiszabásának a tilalma törvényi rendelkezés nélkül, a 
magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, a véleménynyilvá-
nítás szabadsága, a megkülönböztetés tilalma, a mozgásszabadság). Kö-
rültekintő jogalkotással azonban meg lehet oldani a felvázolt problémá-
kat.  
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Kőhalmi László∗∗∗∗ 

 

Emberi jogok és terrorizmus elleni küzdelem 
Főhajtás Szabó Gábor emberi jogi életműve előtt 

 
Szabó Gábor pályatársam, barátom, gimnáziumi osztálytársam hiánya 
pótolhatatlan. A mosolygós, jóképű, intelligens tanszékvezető, aki mindig 
empátiával fordult a nehéz sorsú emberek felé, már nincs köztünk. Még 
leírni is nehéz ezeket a sorokat. Gábor tele volt tervekkel, elképzelések-
kel, hazánk helyzetét jobbító javaslatokkal. Humanista gondolkodásmód-
ját, attitűdjét, emlékét, méltatlan utódként jelen tanulmánnyal is próbá-
lom megőrizni és továbbadni. 
 
1. A terrorizmus és az emberi jogok viszonyáról  
 
Szabó Gábor színvonalas életműve még feldolgozatlan, rendszerezése a 
későbbiekben várható, de mindenféle analízis hiányában is bizton állítha-
tom, hogy abban – a globalizáció elemzése mellett – meghatározó részt 
jelentett az emberi jogokhoz kapcsolódó kérdések kutatása. 

Elhunyt Pályatársunk Az új világrend és az emberi jogok címmel pub-
likált tanulmányában arra emlékeztette olvasóit, hogy az emberi jogok 
eszméjének átültetése a tételes jogba egy hosszú folyamat eredménye és 
a második világháború után kezdett kialakulni a globális emberi jogi 
rendszer (Szabó 2005, 143). A két meghatározó nemzetközi egyezség-
okmányhoz (Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; 
Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya) 
csatlakozó államok magas száma azt sugallhatja, hogy látszólag kultúrá-
tól függetlenül egyetértés mutatkozik az emberi jogok védelme terén 
(Böszörményi 2000, 3-4). Amartya Sen szerint „az emberi jogokra hivat-
kozás lehet nagyon vonzó, sőt szólamként lehet politikailag nagyon haté-
kony is” (Sen 2020, 455). 

Szabó Gábor helyesen ismerte fel, hogy a valóság nem képezte le a 
hangzatos kötelezettségvállalásokat. Véleménye szerint a globalizáció sa-
játos értelmezési mezőbe helyezte az emberi jogok kérdését, ugyanis an-
nak érvényesülési esélyei nagyban függenek a globalizációs folyamatok 
irányától, és attól, hogy „komolyan vesszük-e az emberi jogok eszméjében 
implicit módon megfogalmazott morális iránymutatást, az ember méltósá-
                                                 
∗ Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai 
és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
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gának feltétlen tiszteletét, az egyén választási lehetőségeinek biztosítását és 
ezeknek a választásoknak az elismerését, végső soron az ember képessége-
inek a kifejlődését a lehető legmagasabb szintű, és a lehető legszélesebb 
körben élvezett életminőség keretei között” (Szabó 2005, 143).  

Szabó Gábor az emberi jog rendszerében hárompólusú értékcsoportot 
különböztetett meg, mely három pólust az emberi jogok „mágikus há-
romszögének” nevezett. A háromszög egyik oldalán találjuk a „negatív” 
szabadságunkat védelmező jogainkat. A negatív szabadság a valamitől 
való mentesség szabadsága. Azokat a jogainkat sorolta ide, amelyek 
„szigorúan az egyéni autonómiánk terrénumát alkotják, ahová sem az 
államnak, sem a közvéleménynek nem lehet kényszerítő erejű befolyá-
sa”. Ebbe a körbe sorolta általában az emberi jogok első generációját, az 
ún. klasszikus polgári szabadságjogokat. „A gondolat, a lelkiismeret és 
ezek kifejezésének, megvallásának szabadsága, a magánélet és a magán-
titok védelme, a helyváltoztatás szabadsága, a foglalkozás, a munkahely 
és a partner választásának szabadsága, a tulajdonlás szabadsága, a tulaj-
don mások jogait nem sértő használatának szabadsága, az ízlés szabadsá-
ga, az, hogy személyes szabadságom csak bűncselekmény elkövetésének 
alapos gyanúja alapján legyen korlátozható […].” (Szabó 2005, 143)  

Szabó Gábor nagyon helyesen látta, hogy bizonyos tartózkodások 
„gyűjteményéről” van itt szó, de nagyon fontos, hogy a látszólagos jog-
védelem jelszava ne teremthessen alkalmat ordas eszmék és ordas hatal-
mak működési mechanizmusának kiépülésére. A mostanság ideológiai-
politikai spanyolviaszként kínált illiberális demokrácia valójában feudális 
és szocialista elemeket vegyítő sajátos hatalomtársadalom, melynek vége 
egy totalitárius rendszer kiépülése. A háromszög másik oldalát Szabó 
Gábor szerint a „pozitív” szabadságunkhoz tartozó jogok alkotják. Pálya-
társunk felfogásában „a pozitív szabadság a valamire való képességeink 
kifejlesztésének és megóvásának a szabadsága. Az ide tartozó jogaink 
szorosan kiegészítik az első csoportba sorolt jogainkat. A képességeink 
egyúttal szabadságot is jelentenek, jelesül és tipikusan a választás sza-
badságát […].”  (Szabó 2005, 143) A negatív szabadságjogok azonban 
csak akkor perfektuálódhatnak, ha azok ténylegesen tartalommal telnek 
meg, illetve azokhoz bizonyos képességek társulnak. Szemléletes példa-
ként említi Szabó Gábor a véleménynyilvánítás szabadságát, hiszen az 
tág spektrumon mozog, egy írni-olvasni tudó és internethozzáféréssel 
rendelkező ember számára mindez mást jelent, mint egy analfabétának. 
Úgy vélte, hogy az állam nem viseltethet közömbösen állampolgárai 
iránt, hanem segítő kezet kell nyújtania a hátrányt szenvedőknek.  

A háromszög harmadik oldalát a politikai hatalom formálásában, el-
lenőrzésében való egyenjogú részvétel szabadsága képezi. Szükséges az 
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emberi jogok értékrendszerében fellelhető negatív és pozitív szabadság-
gal, valamint az ehhez szükséges részvételi jogosítványokkal, azaz de-
mokratikus alapjogokkal rendelkezni (Szabó 2008, 122). 

A fenti hármas rendszert egészítették ki a legutóbbi évtizedben a „glo-
balizációs kihívásokra adott emberi jogi válaszok” (lehetséges negyedik 
generáció), melyek inkább jelzésértékűek a problémák szempontjából, 
semmint a problémák tényleges enyhítését jelentő, érvényesíthető jogok 
volnának (Szabó 2008, 123). Ide sorolta például az egészséges környe-
zethez való jogot, a jövő nemzedékek jogait, a békéhez való jogot, a biz-
tonsághoz való jogot (pl. nukleáris, kémiai biztonság, katasztrófákkal, 
járványokkal, betegségekkel szembeni biztonság). Véleménye szerint 
hiba lenne „ezeknek a jogoknak a perspektíváit alábecsülni, és figyelmen 
kívül hagyni azt, hogy napjaink számos konfliktusa mélyen sérti nagy 
tömegek »negyedik generációs« emberi jogait […]” (Szabó 2008, 123). 

Szabó Gábor conditio sine qua non-nak tekintette az alapvető gazda-
sági, szociális, kulturális jogokkal, úgymint a létfenntartásunkhoz tartozó 
alapvető szükségletek kielégítéséhez fűződő joggal, a munkához és mun-
kanélküli ellátáshoz való joggal, az általános egészségügyi ellátáshoz és 
oktatáshoz való joggal rendelkezést. Ezek biztosítása esetén nyílna esély 
egy „jó élet” megvalósítására és nem arra, hogy a többség munkája által a 
hadurak gyarapodjanak, vagy a terrorista csoportok erősödjenek (Szabó 
2005, 144). Tudományos munkássága során észlelte, hogy a New York-i 
merénylet óta a világ számos országában a jogalkotói aktivitás alapjaiban 
átrajzolta, vagy legalábbis megkérdőjelezte az emberi jogokról vallott, 
korábban mértékadónak tekinthető felfogásokat. 

A terrorizmus elleni fellépés jogi kereteinek meghatározásában döntő-
en két, egymást elvileg kizáró álláspont érvényesül (Szikinger 2005, 73). 
Az egyik szerint a jelenség az alkotmányos demokrácia normál keretei 
között nem kezelhető, ennek megfelelően kivételes jogrendre, háború 
viselésére van szükség (Combs 2003, 236-237). A másik nézet képviselői 
ennek ellenkezőjét hirdetik, azaz bíznak abban, hogy a jogállami bünte-
tőeljárás sikeresen biztosítani tudja a terrorista attakokkal szembeni fel-
lépést (Korinek 2015, 28). 

Valójában ennél is többről van szó, hiszen a „háborús” felfogás hirdetői 
és alkalmazói a nemzetközi hadijog és a humanitárius jog szabályait sem 
kívánják betartani, mivel a terrorista jogi értelemben nem tekinthető harcos-
nak. Ennek a politikai narratívának egyik emblematikus tudományos meg-
alapozója, hírvivője Günter Jakobs, aki az ún. ellenség-büntetőjog koncepci-
óval tett széleskörű ismertségre szert (Nagy 2007, 244-259). 

Szabó Gábor humanista és jogállami jogfelfogásába ez utóbbi nézet 
nem fért bele, hiszen a terroristát, lett légyen bármilyen gaztett elkövető-
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je, az alapvető emberi jogok akkor is megilletik. Egyes politikai és tudo-
mányos körökben mértékadónak számító amerikai doktrína szerint a ter-
rorista nem tekinthető emberi lénynek és így az emberi jogok lehetséges 
alanyának. A terrorista „dolognak” (nem embernek) tekintése a jogi alap 
arra vonatkozóan, hogy a guantamói támaszponton mind a mai napig 
bírósági határozat nélkül tartanak fogva embereket – vélt vagy valós ter-
roristákat –, és adott esetben kínozzák őket.  

Természetesen nem a terroristák érdekében érvelek, hanem pusztán a 
jogállami garanciák fontosságát szeretném hangsúlyozni, mivel mi törté-
nik abban az esetben, ha a feltételezett terroristáról kiderül, hogy ártat-
lan? Talán tekintsük a terrorizmus elleni háború „üzemi veszteségének” a 
megkínzott emberekkel történteket? 

Szikinger István szerint nem túlzás tehát azt állítani, hogy a fenti két 
álláspont között – legalábbis azok szélsőséges, de inkább következetesen 
végigvitt formájában – az a különbség, hogy az egyik a jogon belül, a 
másik pedig a jogon kívül kívánja a terrorizmus elleni fellépést megvaló-
sítani. A terror elleni küzdelem kivételességét hirdetők még akkor is 
szükségképpen eljutnak a jogi alapértékek tagadásáig, ha egyébként 
szándékuk szerint éppen azok maradványainak védelme érdekében tesz-
nek engedményeket (Szikinger 2005, 73). 

A magam részéről Miklósi Zoltán álláspontját osztom, aki szerint a 
terrorizmus elleni háború elfogadhatatlan következményekhez vezethet a 
szabadságjogok korlátozása és a jogállami normák lerombolása terén, 
ezen túlmenően pedig a hadviselőkkel szembeni erkölcsi attitűdjeink 
nincsenek összhangban azzal, amit a terroristák tetteiről gondolunk (Mik-
lósi 2004, 45). A terroristák – az amerikai katonai doktrínával ellentétben 
– nem hadviselők, hanem bűnelkövetők, bár motivációs rendszerük eltér 
a tipikus köztörvényes bűnözőkétől, akik csak pénzeszsákjuk megtölté-
sében érdekeltek és nem mélyülnek el a politikai hatalmi rendszer visz-
szásságainak feltárásban. 
 
2. Az „új típusú” terrorizmus dogmájáról  
 

2.1 Definíciós nehézségek 
 
A közvélekedés – sőt mi több, jó néhány a témával foglalkozó kutató 
szerint is – a New York-i merényletekkel a terrorizmus története egy új, 
korábban nem ismert szakaszába lépett (Nagy – Tóth 2019, 414). 2011. 
szeptember 11. után – Tálas Péter szerint – át kell értékelni a biztonságról 
alkotott képünket, mivel egyfajta új biztonságpolitikai szemüveget kap-
tunk: világosabban látunk és jobban értünk olyan problémákat, amelyek 
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már korábban megjelentek (Tálas 2008, 69). A World Trade Center és a 
Pentagon elleni merénylet nem egy korszakhatárt jelent, hanem inkább 
azt, hogy a terroristák is alkalmazkodnak a világ általános fejlődési trend-
jeihez, vagyis egy globalizálódó világban a terrorizmus is törvényszerűen 
globalizálódik. 

A terrorizmusra vonatkozóan könyvtárnyi szakirodalom áll rendelke-
zésre. A terrorizmus elleni küzdelem során alapvető probléma, hogy nin-
csen nemzetközileg elfogadott jogi definíciója (Kilchling 2006, 89-90). 
Bár a modern nemzetközi terrorizmus több mint három évtizede alatt a 
kérdéssel foglalkozó szakirodalom több mint száz definíciót fogalmazott 
meg, illetve tett közzé a terrorizmusra vonatkozóan, egyik körül sem ala-
kult ki széles nemzetközi egyetértés (Tálas 2007, 5). A terrorizmusról 
folyó definíciós vitát nagyon jól kifejezi az ismert mondás is, miszerint 
„one man’s freedom fighter is another man’s terrorist” (Bossong – Pisoiu 
2015, 197). 

A terrorizmust Ormos Mária a zsarolás egy eléggé el nem ítélhető 
formájának tekinti, amely csakis a csoportosan elkövetett közönséges 
bűntények körébe utalható. A terroristáknak lehetnek akár nemes céljaik 
is, de az ártatlanok vérének kiontása mégsem legitimálható (Ormos 
2005). 

A konszenzusos definíció hiányában globális szinten a terrorizmus 
meghatározására jelenleg két módszert alkalmaz a nemzetközi közösség. 
A nehezen leírható jelenségek esetében a negatív, illetve a pozitív definí-
ciók használata a jellemző. Előbbi alá olyan ismérvek kerülnek, melyek 
nem jellemzik a terrorizmust (pl. az idegen megszállók elleni felszabadí-
tó harc); míg utóbbi azon differentia specifica-k számba vétele, mely 
magatartásokat a nemzetközi közösség egésze elítél, illetve üldözendő-
nek tekint (pl. polgári lakosság elleni pokolgépes merénylet). A tipikus 
terrorista magatartások esetében olyan jellegű konszenzus azért érzékel-
hető, hogy az egyes államok büntető törvénykönyvei mutatnak hasonló-
ságot a terrorcselekmény meghatározása szempontjából. 

A terrorizmus esetében a tisztánlátást erősen árnyalja politikai erővi-
szonyoktól való függősége. A terrorizmusra vonatkozó kutatási, illetve a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett titkosszolgálati jelentések min-
dig egy adott politikai erőtérben kerülnek értelmezésre. A terrorizmus 
elleni küzdelemből a politikai döntéshozók igyekeznek saját politikai 
hasznukat is kivenni. Néha lehull a lepel a „független” kutatói körökről, s 
kiderül, hogy egészben vagy részben politikai megrendelésre készült az 
analízis. 

Míg korábban a terrorcselekmény szó hallatán a Közel-Kelet térségére 
asszociáltunk, ma e kifejezést hallva inkább már Európára gondolunk. 
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Milyen érdekek és háttérbeli hatalmak tudták a terrorizmust Európába 
exportálni? A kérdés ez: Cui prodest? Kinek az érdeke az, hogy az Euró-
pai Unió stabilitása meginogjon? Természetesen vannak komoly sejtések 
arra vonatkozóan, hogy milyen erőcsoportosulásoknak, mely országok-
nak és pénzügyi köröknek érdeke az európai béke és gazdasági stabilitás 
szétrombolása, de mindezek megnevezése még várat magára, mind a 
politikai szereplők, mind a tudományos elemzők részéről. Sokak érdekét 
bántja és zavarja az európai civilizáció – az egyes politikai tévútjai és 
gazdasági lejtmenetei ellenére, összességében, történelmi távlatokat te-
kintve egyre humanizálódó, az emberi jogokat folyamatosan kiterjesztő-
nek értékelhető – fejlődése. 

Egyes politikai narratívák mint valláspótlékok előírása a tömegek 
számára lényegében oda vezetett, hogy Európa elveszítette józan önvé-
delmi képességét. Az a helyes jogvédői magatartás, mely minden ember-
rel szemben törvényes eljárást követel meg, s nem hallgat akkor sem, 
amikor a többségi társadalom tagját éri diszkrimináció. 

 
2.2 Új-e az „új típusú” terrorizmus? 
 
A terrorizmus nem új keletű jelenség: már a bibliai időkben és a közép-
korban is léteztek mozgalmak (például a sicariusok és az iszmáíliták), 
amelyek – Kiss Álmos Péter szerint – ma ezt a minősítést kapnák. Fon-
tosságuk hol nőtt, hol csökkent, de kordában tartásukhoz általában ele-
gendőek voltak az állam rendvédelmi, belbiztonsági és titkosszolgálati 
eszközei; a fegyveres erők bevetésére csak ritkán volt szükség (Kiss 
2008, 62). 

A terrorizmus az 1970-es években még a Közel-Keleten szedte áldo-
zatait, többnyire az államhatalmi szervek vagy a tőkés rendszer emble-
matikus megtestesítőit célba véve. Napjainkban sajnos befészkelte magát 
Európába és civiliket fenyeget (Tóth 2015, 13). A 2001-es New York-i 
merénylet olyan új módszert vezetett be, amely meglepetésként érte az 
illetékes hatóságokat. Megítélésem szerint a változás egyik lehetséges 
gyökere a szélsőséges vallási mozgalmak újbóli erőre kapásában kere-
sendő. Anno, a szocializmusban még azokat a marxista tételek kellett 
biflázni, melyek a vallás idejétmúlt jellegét próbálták bizonygatni, s lám, 
a szocialista rendszer bukása után épp a vallási különbségek azok, me-
lyek a konfliktusokat indukálják. Samuel Huntigton ikonikus 1993-as 
tanulmányának bírálói beláthatnák, hogy a civilizációs különbségek va-
lódi törésvonalai az ideológiai-vallási eltérésekben keresendők (Hunting-
ton 1993, 25-29).   
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Az új típusú terrorizmus jellemzői kapcsán kiemelném a módszer nó-
vum jellegét. A hétköznapi, a normál életmenet tárgyai, eszközei (pl. 
kamion, olló) kerültek be a terroristák fegyverarzenáljába, s ezzel próbál-
ják fenntartani a permanens fenyegetettség állapotát, érzését.  
 
3. A terrorizmus elleni csodafegyver: a kínzás 
 
A nemo trenetur prodere seipsum elve szerint senki sem köteles magára 
nézve terhelő tanúvallomást tenni; vagyis senki sem kényszeríthető arra, 
hogy az önmagával szembeni terhelő bizonyítékok szolgáltatásával járul-
jon hozzá a saját az elítéléséhez (Bárd 2005, 6). A terrorizmus elleni poli-
tika célja az, hogy megelőzze a terrorista támadásokat, legyőzze a terro-
ristákat, és végső soron felszámolja a terrorizmust. Ezeket a célokat 
azonban csak korlátozott eszközökkel valósíthatja meg, mert a demokra-
tikus államoknak be kell tartaniuk azokat a szabályokat, amelyekre poli-
tikai rendszerük épül, még ha ezzel meg is nehezítik a kitűzött célok el-
érését (Vadai 2001, 134). 

Stanford Levinson kérdése jogos: vajon a jog iránti hűség-e a fonto-
sabb vagy a globális és totális küzdelem a terrorizmus ellen? Sutba vethe-
tünk-e évszádok alatt kiharcolt alapvető emberi jogokat a terrorizmus 
elleni nyomozás vélt vagy valós sikeressége érdekében? Tény, hogy az 
emberi jogok tiszteletben tartása a terrorizmus elleni politika tervezése és 
végrehajtása során nem egyszerű feladat (Levinson 2005, 17). A konspi-
ratív módon tevékenykedő terroristák ellen gyakran titkosszolgálati esz-
közökkel (pl. lehallgatások) kell fellépni, de jogalapként szolgálhat-e 
mindez ahhoz, hogy egyes szervek mindenféle előzetes bírósági határozat 
hiányában saját jogon bárkit megfigyelhessenek, kapcsolati-baráti hálóját 
feltérképezhessék? 

Nos, a terrorizmust „háborúként” interpretálók ilyen esetekben jönnek 
szupertippjükkel, egy régi, jól bevált módszer újra felmelegítésével: a 
kínzással (Bartkó 2011, 97). Akadnak olyan teoretikusok, akik szerint a 
civilizációs szabályokat semmibe vevő terroristákkal szemben a kínzás 
megengedett (Stefanovska 2018, 52). Ez a megközelítés azért veszélyes, 
mert „tudományos alapot” ad ordas eszmék és jogellenes gyakorlatok 
alkalmazásához. Sajnos számos olyan eset történt már, hogy bár megkí-
nozták a terrorista-gyanús személyt, de a „vallomás” alapján sem sikerült 
megmenteni az ártatlanok életét. 

A terrorizmus a demokratikus politikai berendezkedés – Kardos Gábor 
elnevezésével élve – trójai falova. Az e falóból előlopakodó és a demok-
ratikus berendezkedést lerombolni kívánó terroristák megfékezése a sza-
badságjogok módszeres megnyirbálásával könnyen a terror elleni harc 
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legfőbb hirdetőiből is diktátort generálhat (Kardos 1999. 76). A törvé-
nyesség–törvénytelenség Rubiconját észrevétlenül is át lehet lépni. Elő-
ször csak a terroristák esetében megengedett a kínzás, majd a 
pedoszexuális elkövetőknél, majd a rablóknál, majd a biciklitolvajoknál, 
végül a piros lámpán áthajtónál, hiszen az nyilván a demokratikus társa-
dalom közlekedési rendjét akarta súlyosan megzavarni. 

Az emberi jogok – különösen a szabadságjogok – és az alkotmányos 
demokráciák biztonsága egymást feltételező, egymást erősítő kategóriák, 
tehát téves, hamis az a megközelítés, amely az emberi jogok korlátozásá-
val szándékozik a biztonságot megteremteni (Szikinger 2012, 34). 
 
4. A jogállam a helyes válasz a terrorizmus ellen 
 
A nemzetközi terrorizmus jelensége a globalizált világ egyenlőtlen erővi-
szonyokon alapuló nemzetközi gazdasági, politikai, szociális és kulturális 
rendszerében, illetve ezek alrendszereiben szükségszerűen jön létre (Gál 
– Dávid 2015, 91). Amikor e rendszerek különféle gyengébb résztvevői 
valóságosan létező problémákra megoldást keresnek, az adott rendszer-
ben nem legális, de általuk legitimnek tekintett irreguláris fegyveres erőt 
vesznek igénybe a rendszer szabályait meghatározó domináns szereplők 
elleni fellépésben. Ennek leküzdésére a jelenleg alkalmazott közbizton-
sági, nemzetbiztonsági és katonai eszközök nem, illetve csak korlátozot-
tan alkalmasak (Póczik 2005, 1269). Póczik Szilveszter a regionális és 
nemzetközi terrorizmus prevenciójának és leküzdésének elsődleges esz-
közrendszerét a hatalmi – pl. kulturális, politikai és gazdasági – jogosít-
ványoknak és esélyeknek a jelenleginél demokratikusabb elosztásában 
látja (Póczik 2005, 1277). 

A terrorizmus háborús felfogását ideológiai és politikai tévútnak te-
kintem. A terrorizmus elleni küzdelemben szükséges a bűnüldözés és 
büntető igazságszolgáltatás kompetenciájába tartozó megoldásokhoz 
visszatérni. A jog hatékonysága tárgyában folytatott kutatások igazolták, 
hogy amennyiben túl szigorúan lép fel a jogalkotó a jogsértővel szemben, 
akkor a szigornak egy szintje után már nem működik a jogszabályok 
visszatartó ereje (Kajtár – Visegrády 1988, 501-502). Lényegében ez a 
jelenség figyelhető meg a terrorizmus elleni küzdelemben is, hiszen ha 
már a terrorcselekmény előkészítésének gyanújáért is kínzás, tortúra, 
halál járhat, akkor nem működik a jogszabályok fokozatos szigorának 
elve és értelemszerűen a büntetőjognak a jogsértéstől elrettentő jellege 
sem. 

Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, fair büntetőeljárásokat kell 
lefolytatni (Elek 2016, 35). Ellenkező esetben olyan ingoványos talajra 
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léphetünk, mely mind lelkileg, mind tettekben a terroristák szintjére süly-
lyesztené a „normál” körülmények között jogállamot tisztelő polgárokat. 
Egy ellenség-büntetőjog térnyerése esetén azok a középkori eszmék és 
gyakorlatok térnek és térnének vissza, amely az egész világtársadalmat 
visszazüllesztenék egy olyan korszakba, melyet a reneszánsz és a felvilá-
gosodás eszméivel már sikerült meghaladni (Finszter 2002, 157). 

Szabó Gábor vallotta, és egész élete annak tanúságtétele, hogy igenis 
létezik egyetemes morális minimum. A világ népeinek egymással 
értelemesen folytatott kommunikációja a béke záloga. „A szekularizált, 
világi alapokon álló nyugati állam és jogrend képviselői sokszor értetle-
nül tekintenek a szakralitás újkeletű térhódítására, különösen az iszlám 
világban.” (Szabó 2003, 100) – írta Szabó Gábor. A modern Nyugat be-
láthatná, hogy nem kizárólag a saját prizmáján keresztül lehet a valóság 
jelenségeit értelmezni és értékelni. 

A világ bármely országában, szegletében született ember – amint ezt 
Barcsi Tamás megállapította – pusztán létezésével „olyan értéket valósít 
meg, amely abszolút tiszteletet érdemel” (Barcsi 2015, 32). Az emberi 
méltóságot tiszteletben tartó megközelítés lehet a közös alap a különböző 
népek, nemzetiségek közötti ellentétetek feloldásához.  

A terrorizmus elleni fellépés helyes iránya az emberi jogok kiteljesíté-
se és valós érvényesülése. Szabó Gábor utolsó, önálló szerzőként megje-
lent tanulmányában a társadalmi, gazdasági, civilizációs szempontból 
sérülékeny csoportok biztonságának és jólétének növelését javasolja. 
Kritikus gondolkodóként látta a globalizáció előnyei mellett annak árny-
oldalait is: a multinacionális cégek tollasodása mellett a „valóságosan 
létező emberi közösségek és egyének emberi jogainak súlyos, ismétlődő” 
megsértését (Szabó 2020, 49). 

Barátunk, pályatársunk intencióját megfogadva, az emberi jogok rész-
rehajlás-mentes érvényesüléséért tevékenykedve érhetünk el valós, tartós 
sikert a terrorizmus elleni küzdelemben. 
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Rozs András∗∗∗∗ 

 

Rendszerváltási folyamatok Pécsett  
(1944-1949, 1956, 1989-1990) 

 
1. A rendszerváltás fogalmának történeti aspektusai 
 
A „rendszerváltás” fogalmát a politológusok és a sajtó ugyan csak a párt-
állam 1989-1990. évi bukásához és a parlamentáris demokrácia kialaku-
lási folyamatához kötik, szerintem azonban mind a korábban „koalíciós 
korszaknak”, az újabb szakirodalomban „a szovjetizálás” (Romsics 2005, 
271) folyamatának nevezett történeti korszakot, mind az 1956-os 
forradalomat és szabadságharcot is rendszerváltásnak (utóbbit rendszer-
váltási kísérletnek) lehet minősíteni. Állításom bizonyítására a következő 
érveket hozom fel.  

Az ország nagy részén már 1944 utolsó hónapjaitól kezdve, az egész 
országban pedig 1945 tavaszától gyökeres átalakulás zajlott le a magyar 
társadalomban, a politikai rendszerben, a hatalomgyakorlás intézményei-
ben. Nem volt ez a folyamat „forradalom”, mert ugyan a társadalom gyö-
keres átalakítása erőszakos eszközökkel megtörtént, de nem feltétlenül a 
társadalomban lezajlott szerves átrendeződés kapcsán, hanem egy vesztes 
háború következményeként, a győztes nagyhatalom, a Szovjetunió kato-
nai erejére támaszkodó, politikai-társadalmi kényszert alkalmazó erők 
cselekvésének eredményeként. Rendszerváltás volt azonban ez a folya-
mat a javából, hiszen az „ancien régime” politikai felépítménye rövid idő 
alatt összeomlott, a két világháború közti autoriter politikai formáció (a 
Horthy-rendszer) elemei pillanatok alatt megsemmisültek, társadalmi-
személyi hordozói eltűntek: elmenekültek az országból, vagy az új hata-
lom bírósági-rendőri úton börtönbe csukta, internálta őket. Ami 1956-ot 
illeti, itt is gyökeres politikai-társadalmi átalakulás történt, a kommunista 
egypártrendszer elemei néhány nap alatt összeomlottak, új, plurális poli-
tikai rendszer csírái bontakoztak ki, de teljes fokú rendszerváltás nem 
történt, mert a nagyhatalmi relációk nem tették lehetővé az új hatalmi 
struktúra megszilárdítását. Tulajdonképpen 1956-ban egy rendszerváltási 
kísérlet zajlott le a rövid, alig 12 napos „forradalom és szabadságharc”, 
valójában nemzeti demokratikus felkelés és függetlenségi háború folya-
mán. 1989-90-ben viszont mind a belpolitikai erőviszonyok, mind a kül-

                                                 
∗ Nyugalmazott főlevéltáros 
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politikai konstellációk kedveztek egy valódi rendszerváltó folyamatnak, a 
rendszerváltás valóban lezajlott, még ha egyes politikai erők és publicisz-
tikák ezt cáfolták is. A rendszerváltás politikai értelemben történt meg, 
elsősorban az állami intézmények átalakulása révén, a gazdasági-
társadalmi tereken fennmaradó hiányosságok és hibák azonban hosszú 
ideig éreztették hatásukat. 

Ezek után megvizsgáljuk, hogyan valósult meg a három rendszervál-
tási folyamat a Dunántúl legnagyobb városában, Pécsett, a fent vázolt 
rendszerváltási folyamatok és jellemző vonások hogyan érvényesültek a 
lokális szintéren, azaz a helyi gyakorlatban. 
 
2. A szovjet megszállást követő „népi demokratikus” korszak (1944-
1949) pécsi története 
 
1944. november 29-e, Pécs szovjet megszállása után a pártszervezetek 
közül a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt éledt fel legko-
rábban, mely párt vezetésében több baranyai származású politikus vállalt 
aktív szerepet (Nagy Ferenc, Kovács Béla, Vörös Vince). A kisgazdapárt 
már 1944. december elején hozzálátott a pártszervező munkához, hama-
rabb alakította újjá szervezeteit, mint a kommunista párt (Rozs 2005, 12-
13). Az FKgP az újonnan alakult néphatalmi szervekben, a nemzeti bi-
zottságokban létszámfölényben volt. A kisgazdák Pécsett a polgári de-
mokrácia iránt elkötelezett iparos, kereskedő vállalkozók, értelmiségiek, 
tisztviselők támogatására támaszkodtak. Vezetőik közé tartozott Perr 
Viktor római katolikus pap, a harmincas évek óta kisgazda párti politi-
kus, Szécsey Béla polgári iskolai tanár, dr. Kertész Endre ügyvéd (a Füg-
getlen Kisgazda Párt tagja, Pécs városi szervezetének elnöke, Baranya 
vármegye főispánja 1945. december 24-től 1947. november 30-ig (Pécs 
Lexikon 2010/I., 388-389). A kisgazdapárt képviselőjének Pécs város 
törvényhatósági bizottságába megnyerték Virág Ferenc pécsi római kato-
likus püspököt, a megyei nemzeti bizottságban pedig Nikolits Mihály 
volt főispán (1944-ben nem ment el a június 22-i siófoki zsidó deportálá-
si értekezletre, emiatt lemondott hivataláról, de ezt a belügyminisztérium 
nem fogadta el, lásd erről: Molnár 2001, 85) képviselte a kisgazda pártot 
(Pécs Lexikon 2010/I., 388-389, 422-423; II., 37, 126, 241, 373, 392, 
399; Rozs 2016, 189-190). 

A Magyar Kommunista Párt 1944. decemberének első napjaiban ala-
kult újjá Pécsett. Egy balos, szektás kísérlet után a Moszkvából Magyar-
országra küldött Vas Zoltán szervezése révén 1944. december 5-én 
mondták ki az MKP Pécs-Baranyai Szervezetének megalakulását, mint-
egy 40 fővel (Rozs 2005, 13). Az MKP tagságát a volt illegális kommu-
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nista párt megmaradt tagjai, valamint a volt 1919-es veteránok tették ki 
kezdetben, de csakhamar új belépők is jelentkeztek, a legtöbben azért, 
mert „érezték az új idők szelét”. Már 1944 decemberében olyan nagy volt 
az érdeklődés a kommunista párt iránt, hogy külön bizottságot állítottak 
fel a pártban a belépési nyilatkozatok elbírálására. A volt nyilas párttagok 
közül sokan megkapták a felvételt az MKP-ba, őket nevezték „kisnyila-
soknak”. Társadalmi helyzetük szerint főleg gyári munkások, bányászok, 
valamint kisiparosok, értelmiségiek alkották a párttagságot. Az MKP 
pécsi szervezete titkárának dr. Boros István tanárt választották meg, aki e 
tisztségét 1945. január 20-ig látta el, főispáni kinevezéséig. Ekkortól 
Rajkovits Ede látta el a titkári teendőket (Pécs Lexikon 2010/I., 117, 521; 
II., 373; Rozs 2016, 190). 

A Szociáldemokrata Párt pécsi szervezete 1944. november 29-én ala-
kult újjá, szervező munkáját 1945 januárjában kezdte meg erőteljeseb-
ben. A párt ekkor már 9 ezer taggal rendelkezett (Rozs 2005, 15). A szo-
ciáldemokraták igen jelentős társadalmi bázissal rendelkeztek Pécsett, a 
szakmunkások, az üzemek régi szervezett munkásai mellett az iparosok, 
kereskedők és a baloldali érzelmű értelmiségiek között voltak a pártnak 
támogatói. 1945-ben volt középosztálybeli értelmiségiek, tisztviselők is 
csatlakoztak az SZDP-hez, akik egy megújult, de polgári demokratikus 
politika eljövetelében bíztak. Számos német nemzetiségű, vagy német 
származású munkás, polgár is a Szociáldemokrata Párthoz tartozott. Az 
SZDP pécsi vezető politikusa Tolnai József volt, aki a két világháború 
közti korszakban a Pécs városi Törvényhatósági Bizottság szociáldemok-
rata képviselőjeként tevékenykedett, különösen sztrájkszervezései révén 
vált ismertté. A párt már 1944-45-ben aktívan politizáló, közismert tagjai 
voltak: Bobánovics Jenő, Klotz Alajos, Pozsgay Gyula, dr. Schuller Zol-
tán (Pécs Lexikon 2010/I., 109, 406; II., 144, 198, 309; Rozs 2010a, 395-
403; Rozs 2016, 190-191). 

A Polgári Demokrata Párt kevés tagot számlált az országban, így volt 
ez Baranya megyében is. Elsősorban liberális, a polgári demokrácia in-
tézményrendszerét megvalósítani szándékozó iparos, kereskedő vállalko-
zó, értelmiségi alkotta a pártot. A PDP pécsi szervezetét 1945-ben dr. 
Balassa Miklós és Vörös István alapította (Pécs Lexikon 2010/I., 65; 
Rozs 2005, 15; Rozs 2016, 191). 

Pécs az első nagyváros volt a Dunántúlon, melynek lakossága meg-
szabadulhatott a háború gyötrelmeitől. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés or-
szágos előkészítő bizottsága megbízásából Pécsett Vas Zoltán és gróf 
Teleki Géza szervezte meg Baranya megye és Pécs város küldöttválasztó 
nagygyűlését, melyet 1944. december 17-én tartottak a Pécsi Nemzeti 
Színházban. A Magyar Kommunista Párt öt mandátumot kapott. A Deb-
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recenben, 1944. december 21-én összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés jegy-
zői tisztét a baranyai kisgazda Vörös Vince töltötte be, a másnap megvá-
lasztott Ideiglenes Nemzeti Kormányban pedig két Baranya megyei kép-
viselő kapott államtitkári megbízatást, Kovács Béla és Pozsgay Gyula 
(Pécs Lexikon 2010/I., 422-423; II., 144, 373, 399; Rozs 2005, 11-12; 
Rozs 2016, 191). 

A Nemzeti Parasztpárt viszonylag későn, 1945 márciusában szervező-
dött meg Pécsett. Fő szervezői közé tartozott a nyugat-magyarországi 
származású, a budapesti népi kollégiumi központból (NÉKOSZ) érkezett 
Györffy Sándor és a népi értelmiséghez tartozó református lelkész, dr. 
Kanyar József. A népi értelmiség a magyar szegényparasztság politikai 
emancipációja és földhöz juttatása iránti törekvéseit a baloldalon, az 
MKP melletti elkötelezettséggel akarta érvényesíteni, e törekvése közben 
mindinkább a kommunista párt szatellit pártja lett (Pécs Lexikon 2010/I., 
368; Rozs 2005, 15-16). 

A koalíciós pártok a közhatalmat kezdetben nem közvetlenül, hanem 
az átmeneti hatalmi helyzet következtében szervezett különleges, úgyne-
vezett „néphatalmi szerveken” keresztül gyakorolták. A szovjet várospa-
rancsnok, Cserkaszov őrnagy Tolbuhin marsall tudtával engedélyezte, 
hogy a három, már megalakult pécsi párt egy néphatalmi szerv révén 
gyakorolja a hatalmat. 1944. december 5-én megalakult a város ideigle-
nes irányító szerve, a Pécs Városi Intézőbizottság, 12 taggal. A bizottság 
tagjait az akkor szerveződő demokratikus pártok (FKgP, SZDP, MKP), 
és a Szabad Szakszervezetek már politikailag aktív küldötteiből közös 
megegyezéssel kijelölték. Az 1945. január 8-tól pécsi-baranyai nemzeti 
bizottságnak nevezett szerv a koalíciós pártok – FKgP, SZDP, MKP, a 
Nemzeti Parasztpárt (utóbbi 1945 márciusától) és a Polgári Demokrata 
Párt – helyi szervezeteinek 4-4 tagjából, a szakszervezetek és a Paraszt-
szövetség küldötteiből, valamint a törvényhatóságok képviselőiből tevő-
dött össze. A nemzeti bizottság feladata volt: a Vörös Hadsereg parancsa-
inak „maradéktalan és a lehető legsürgősebb” végrehajtása, a „nyugalom 
és rend helyreállítása”. A közigazgatási feladatokat is felvállaló nemzeti 
bizottság munkájában kezdetben a pártok képviselői és a törvényhatósági 
vezetők egyenlősége, „paritása” valósult meg (Rozs 2016, 192-193). 

Az 1945. évi VII. tc. alapján ún. népbíróságokat állítottak fel, melyek 
személyi összetétele a népi demokratikus korszak politikai viszonyait 
tükrözte. A laikus bírák lényegében az esküdtek szerepét töltötték be, a 
népbíróság elnöke volt egyedül hivatásos bíró.  Mivel a két munkáspárt, a 
parasztpárt és a szakszervezetek mind a baloldalt képviselték, a négy 
marxista bíró mellett csak két polgári bíró ült a népbíróság tárgyalásain, a 
Kisgazdapárt és a PDP küldöttei (Rozs 2009c, 284, 285).  Ez az összeté-
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tel előre vetítette a népbírósági ítéletek politikai jellegét. Tüntetések vol-
tak népbírósági ítéletek miatt, például Pécsett a Horváth István volt alis-
pán elleni népbírósági per hallgatósága „a népbírák fejére halált követel-
ve beverte a zsidó hitközség házának ablakait” (Romsics 2005, 283; Pécs 
Lexikon 2010/I., 316). A pécsi népbíróság előtt tárgyalták az MKP nyo-
mására a volt pécsi polgármester, dr. Esztergár Lajos, valamint a volt 
pécsi városi tisztviselő, Várnagy Elemér perét is, akiket a Pécs városi 
gettó 1944. évi felállításáért tartottak felelősnek (Molnár 2001, 90-91; 
Rozs 2002, 90; Pécs Lexikon 2010/I., 212, II., 359). A nagy nyilvánosság 
előtt folyó perben végül felmentő ítélet született (Rozs 2009c, 285). 

Az első szabad nemzetgyűlési választások 1945. november 4-én Bara-
nya megyében és Pécs városában is az országoshoz hasonló eredménye-
ket hoztak, némi különbséggel. Pécsett is a kisgazdák szerezték meg a 
legtöbb szavazatot, de kevesebbet, mint országosan. Ennek az lehetett az 
oka, hogy Pécs polgárságának, kispolgárainak és munkásainak nagyobb 
része a Szociáldemokrata Pártot választotta, meghaladva az országos 
arányt. A nagyszámú ipari munkás és bányász lakosság szavazatai révén 
az MKP Pécsett jobb eredményt ért el, mint az országban (Rozs 2005, 
17; Rozs 2016, 201).  

A kommunista párt a választási vereségből azt a következtetést vonta 
le, hogy a választásokon győztes Kisgazdapártot nem szabad a rájuk 
adott szavazatszámoknak megfelelő hatalmi helyzetbe engedni. A kom-
munisták a kezükben tartott hatalmi kulcspozíciók (belügy, politikai 
rendőrség) és a mögöttük álló SZEB-politika és a szovjet hadsereg ha-
talmának tudatában fokozták politikai aktivitásukat. 1946-ban megalakí-
tották a Baloldali Blokkot. Pécsett 1946. március 10-én, a Széchenyi té-
ren tömegtüntetést szerveztek, melyen 20 ezer ember vett részt (Rozs 
2005, 17; Rozs 2016, 202). 

A Magyar Kommunista Párt 1946-tól tudatosan törekedett a politikai 
egyeduralom megszerzésére. E célból elindította az „útitárs” pártok ellen 
azt az akciósorozatát, mely a pártoknak a politikai döntésekből történő 
fokozatos kiszorítását célozta meg, s melyet Pfeiffer Zoltán kisgazda 
(majd magyar függetlenségi párti) politikus nyomán „szalámi-
taktikának” neveztek (Sulyok 2004, 153). 

Az MKP és a Baloldali Blokk erőteljesen kibontakozó politikája a 
„reakció ellen”, és a Kisgazdapárt ellehetetlenítésére sikert hozott a bal-
oldalnak: a kormánytöbbséget birtokló, de a szovjet hadsereg támogatását 
maga mögött tudó kommunista párt vezette baloldali pártszövetség nyo-
másának engedni kényszerülő Kisgazdapárt szétszakadt. 1946. március 
12-én bejelentette a Független Kisgazdapárt elnöksége, hogy a párt meg-
válik 20 „reakciós” képviselőjétől. Ez volt az MKP szalámitaktikájának 
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első lépése, melyhez az FKgP vezérkara kényszerből asszisztált. A párt-
szakadás következménye az volt, hogy a leginkább kommunistaellenes 
politikát követelő tagjait távolították el, akik közül 16-an 1946 március 
idusán megalakították a Magyar Szabadság Pártot. Az alkotmányos de-
mokrácia intézményeit, és a keresztény hitelvek és erkölcsi törvények 
követelményeit fő szempontjainak tekintő párt a koalíciós pártok ellen-
zékévé vált (Rozs 2016, 203-205). A Kisgazdapárton belül történt szaka-
dáshoz hozzájárult a demokratikus államrend és a köztársaság védelmé-
ről szóló törvénytervezet vitája is, melyet a később kizárt képviselők nem 
fogadtak el, s amelyet az ő kizárásuk napján (1946. március 12.) szava-
zott meg a nemzetgyűlés (1946: VII. tc., az ún. „hóhértörvény”. Rozs 
2009c, 284). Ez a törvény lett azután a szalámitaktika további lépéseinek 
hivatkozási alapja. A Szabadság Párt megalakulása után közvetlenül 
szervezkedni kezdett vidéken is. A pártnak elsősorban a nagyvárosokban 
volt polgári, kispolgári bázisa. Pécsett is megalakult a párt Baranya me-
gyei szervezete, 1946. áprilisában. Az MKP informátorának jelentése 
szerint a Pécsett székelő Baranya megyei Szabadság Párt szervezetnek 
240 nyilvántartott párttagja volt, első titkára Varga József (Rozs 2016, 
205).  

A baloldali pártok és a Független Kisgazdapárt küzdelme a politikai 
hatalom megszerzéséért, illetve megtartásáért 1946 végén, majd 1947 
elején egyre élesebbé vált. A Magyar Testvéri Közösség állítólagos ösz-
szeesküvésének ürügyével az MKP irányítását követő politikai rendőrség 
sorra tartóztatta le az országban a jobboldali politikusokat, értelmiségie-
ket, közöttük 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Kisgazdapárt titkárát, 
akit a szovjet hadsereg fogságába hurcoltak. A „köztársaság ellenes ösz-
szeesküvés” kommunista felgöngyölítése során több MKP-akció irányult 
a Független Kisgazdapárt ellen, különösen az FKgP bázisának számító 
Baranya megyei és Pécs városi helyi szervezetek ellenében hirdetett har-
cot a kommunista párt. Ilku Pál, aki 1946. április 8-tól az MKP Pécs vá-
rosi titkára volt, 1947 januárjában így nyilatkozott: „Olyan irányba kell 
vinni az eseményeket, hogy a pécsi kisgazdapárt vezetőségét lehetetlenné 
tegyük!” A kommunista pártvezető megadta a párt stratégiáját az ellenség 
megsemmisítésére, a korra jellemző pártfrazeológiával: „Ezért az egész 
vezetőséget kell, hogy támadjuk, és az egész vezetőség szétverésén ke-
resztül próbáljuk Perr Viktor pozícióját megsemmisíteni.” Ilku a „kisgaz-
dapárti reakció” leleplezésére agitátor-gárdát szervezett, újságcikkeket 
rendelt nyomásgyakorlásra, közvetlen tárgyalásokat folytatott a kisgaz-
dapárt vezetőivel, akik közül egyesektől ígéretet kapott arra, hogy „Perr 
Viktort és Szécsey (helyesen: Széchey) Béla képviselőket kihajózzák a 
politikai életből”. Ilku felhasználta a pártok ellen az úgynevezett „B” 
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hálózatot is az MKP ellenfeleinek megfigyelésére. Az MKP KV Szerve-
zési Bizottságának írt levelében Ilku Pál, az MKP pécsi vezetőségének 
titkára büszkén jelentette, hogy az MKP B-hálózatát még jobban kiépítet-
te a Kisgazdapártban, „úgy, hogy a legbensőbb ügyekről órákon belül 
jelentést kapok”, a szerzett adatokat pedig jól fel tudják használni a tár-
gyalásokon, és az agitációk során. A kommunista pártnak végül 1947 
elején sikerült elérnie, hogy Perr Viktor távozzon a pécsi politikai élet-
ből. Igaz, ezt nem „likvidálással” oldotta meg az MKP, hanem közvetett 
úton: Virág Ferenc pécsi püspök jobbnak látta, ha nem feszül tovább a 
húr a katolikus egyház papja és a kommunista párt között, ezért Perr Vik-
tort áthelyezte a pécsi egyházmegyéhez tartozó Szekszárdra (Pécs Lexi-
kon 2010/I., 329, 422-423; II., 126, 241, 392; Rozs 2016, 205-207). 

Az MKP pécsi vezetői, és a politikájukat kiszolgáló újságírók a jobb-
oldali ellenzék radikálisan kommunistaellenes pártját, a Magyar Szabad-
ság Pártot nem ellenzékként, hanem ellenségként kezelték. A Szabadság 
Párttal szemben, különösen gyűlölt titkáruk, Sulyok Dezső ellen valósá-
gos hecckampányt indítottak országszerte. E kampány Pécsre is kiterjedt. 
Sulyok Dezső így emlékezett vissza az ellene irányult pécsi akcióra: 
„1947. május 1-jén a »munka ünneplése« egészen eldurvult képet muta-
tott. Pécsett a »felvonuláson« egy rongybabát cipeltek magukkal, mely-
nek engem kellett ábrázolnia. A baba egy akasztófán lógott. Ilyenfajta 
ábrázolások gyakran arra indították a feltüzelt csőcseléket, hogy a gyil-
kosságot valóban elkövessék. Kétségtelenül a kívánt cél ez volt az előző 
esetben is.” (Sulyok 2004, 128) Az MKP pécsi vezetősége már 1947. 
március-áprilisban erőteljes harcot indított a Szabadság Párt ellen. Ilku 
Pál MKP-titkár 1947. április 3-án arról tett jelentést az MKP Központi 
Vezetőségének, hogy a párt irányvonalának megfelelően Pécsett is lépé-
seket tettek arra, hogy a Sulyok-féle párt térhódítását megakadályozzák a 
munkásság körében (Pécs Lexikon 2010/I., 329; Rozs 2016, 208-209). 

1947 nyarán, miután a Magyar Kommunista Párt kinyilvánította szán-
dékát az idő előtti választások megrendezésére, a választójogosultak 
számának jelentős csökkentését tartalmazó új választójogi törvényt fo-
gadtatott el a nemzetgyűléssel (1947. évi XXII. tc.). Laki István rendőr 
alezredes a Szabadság Párt gyűléseit betiltotta. A Szabadság Párt pécsi 
vezetői elhatározták, hogy ha a legális szervező tevékenységet nem foly-
tathatják, áttérnek az illegális szervezkedésre. A kommunisták elérték, 
hogy parlamenti ellenfelük, a Szabadság Párt 1947. július 21-én feloszlat-
ta magát (Pécs Lexikon 2010/I., 478; Rozs 2016, 213). 

Az 1947. augusztus 31-én tartott országgyűlési választásokon Baranya 
megyében az ellenzéki Demokrata Néppárt nyert, majdnem még egyszer 
annyi szavazatot szerzett, mint legfőbb riválisa, a minden propaganda-
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eszközt bevető Magyar Kommunista Párt. A „kék cédulás” kommunista 
választási csalások ellenére a keresztény és nemzeti irányultságú pártok – 
a Barankovics- és a Pfeiffer-párt – Baranyában is jelentős választási 
eredményeket értek el. A Demokrata Néppárt Pécsett 43 %-os választási 
eredményével elégedett lehetett volna, ha tagjai nem tudták volna már a 
választás napján, hogy a tényleges hatalmi helyzet valójában nem teszi 
lehetővé, hogy a párt a politikai élet valóságos szereplőjévé lépjen elő. 
Pécsett és a pécsi járásban is a Demokrata Néppárt nyert, de a Baloldali 
Blokk pártjai együtt több szavazatot értek el, mint az ellenzék pártjai 
(Pécs Lexikon 2010/I., 163; Rozs 2016, 212-213). 

Az országgyűlési választások után a Magyar Kommunista Párt offen-
zívát indított a Szociáldemokrata Párt ellen, a „munkásegység” érdeké-
ben. Pécsett a következetesen szociáldemokrata, tehát a polgári demokrá-
cia mellett kiálló úgynevezett „jobboldali szocdemek” voltak a célpon-
tok, közöttük is elsősorban Tolnai József pécsi polgármester és társai. Az 
MKP elhatározta az egypártrendszer megvalósítását. 1948. február 7-én 
tartották Pécsett az MKP III. megyei konferenciáját, melyen Krancz Pál 
megyei titkár a „reakció hadállásainak szétveréséről” adott hírt. Ilku Pál, 
az MKP Pécs városi titkára arról írt a párt központjába, hogy Pécsett „an-
nak kell történnie, amit a kommunista párt elhatároz”. 1948. március ele-
jén megyei Kihagyási Bizottságot alakítottak, melynek döntenie kellett 
arról, hogy a jövőben kik maradhatnak az egyesített párt tagjai, és kik 
számítanak kommunistaellenesnek (Pécs Lexikon 2010/I., 329, 441; 
Rozs 2016, 213-215).  

A kommunista támadások hatására, és belátva azt, hogy a radikális, 
diktatúrára törekvő kommunista pártot nem lehet megállítani, Tolnai Jó-
zsef lemondott pécsi polgármesteri tisztségéről (Rozs 2010a, 396-38). 
Tolnai Pécs város törvényhatósági bizottságának 1947. február 23-i ülé-
sén bejelentette, hogy nyugdíjazását kéri, majd elbúcsúzott a bizottság 
tagjaitól, és Pécs város lakosságától. Tolnait valójában lemondatta a 
kommunista párt (Pécs Lexikon 2010/II., 309; Rozs 2016, 214). 

A kommunisták radikális akciójának láttán a Szociáldemokrata Párt 
tagságának nagy része úgy látta, hogy nincs értelme tovább kitartani a 
pártban, a két munkáspárt egyesülése mindenképpen megtörténik, ezért 
átlépett a kommunista pártba. Ilku Pál szerint a szociáldemokrata pártból 
„áramlásszerűen jönnek a tagok hozzánk”. E napokban több mint 1100 
tag lépett át az SZDP-ből az MKP-ba. Mind az MKP-n, mind az SZDP-n 
belül politikai tisztogatások indultak. A Szociáldemokrata Párt pécsi 
szervezetének Intéző Bizottsága 1948. március 23-i ülésén 12 vezetőjét 
és 229 tagját kizárta soraiból. A kizárásra ítélt SZDP-tagok között neves 
pécsi közéleti személyek szerepeltek. Kizárták többek között dr. Schuller 
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Zoltánt, a német kitelepítés ellen fellépő politikust (Rozs 2010a, 403), 
Vidolovics Nándort, a Sopiana Gépgyár szakmunkását (Rozs 2010a, 
406), dr. Domján Mihály járási ügyészt, dr. Rajczi Péter jogászt, tanfelü-
gyelőségi tisztviselőt, akit különösen veszélyes reakciósnak ítéltek, dr. 
Rihmer László bányamérnököt, a pécsi középosztály és értelmiség színe-
java kizárásra került (Pécs Lexikon 2010/I., 329; II., 165, 180, 198, 384-
385; Rozs 2016, 214-215). 

A két munkáspárt 1948. május 9-én rendezett közös pécsi pártértekez-
letén a résztvevők megalakították a Magyar Dolgozók Pártja Pécs városi 
ún. Nagypécsi Szervezetét, megelőzve az MDP országos megalakulását. 
A Pécs város lakói által közismert, nagy hatalmú eddigi Pécs városi 
MKP-titkárt, Ilku Pált − sokak meglepetésére − nem választották meg az 
új párt titkárának. Ilkut az MKP KV oktatási osztályvezető-helyettesének 
nevezték ki, ezért Budapestre távozott (Pécs Lexikon 2010/I., 329, 496; 
Rozs 2016, 215-217). 

Baranya megyében is létrehozták a választási népfront-bizottságokat 
1949 áprilisában. Az 1949. május 5-én lezajlott országgyűlési választá-
sokon Baranyában a választók 97 %-a jelent meg, akiknek 97 %-a a Nép-
front jelöltjeire szavazott. A jelöltek 75 %-a az MDP tagja volt, de a ma-
radék ¼ résznyi jelölt párttagságának már semmi jelentősége nem volt. 
Az ország az 1949-es országgyűlési választásokat követően, és a szovjet 
típusú alkotmány elfogadása után, letette az egypártrendszerű pártállam 
alapjait, s néhány hónap múlva a tanácsrendszer bevezetésével végleg a 
szovjetizálás tévútjára lépett (Rozs 2016, 218-219). 
 
3. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécsett és a Mecsekben 
 
1956-ban, az SZKP XX. kongresszusát követően a Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP) pécsi egyetemi bizottsága és DISZ-vezetősége igyekeztek 
érvényt szerezni a kongresszus határozatainak, ugyanakkor bírálták a 
jobboldali elhajlásnak minősített jelenségeket, így az egyetem egyes ok-
tatóinak, valamint hallgatóinak hazafias-nemzeti és vallásos megnyilvá-
nulásait. Különösen Szentistványi Gyuláné, az egyetemi pártbizottság 
csúcstitkára őrködött éberen a párt ideológiai egységének megőrzése fö-
lött (Rozs 2004, 355; Rozs 2016, 298). 1956 nyarán, kora őszén Pécsett 
is több értelmiségi csoport alakult, melyek a későbbi forradalmi esemé-
nyek előkészítőivé váltak. Az egyetemi és főiskolai hallgatók voltak a 
reformgondolatok terjesztői. Magyar László, pedagógiai főiskolai hallga-
tó Budapesten részt vett a Petőfi Kör (Pécs Lexikon 2010/II., 128) ren-
dezvényein, majd az ott hallottakat ismertette pécsi társaival, felolvasta a 
pécsi főiskolásoknak a szegedi egyetem diákjainak levelét egy ifjúsági, 
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egyetemi rétegszervezet felállításának szükségességéről. A pécsi egyete-
mi DISZ (Dolgozó Ifjúság Szövetsége)-szervezetek 1956 októberének 
elején nem a párt jelöltjeit, hanem a hallgatók bizalmát élvező társaikat 
választották vezetőiknek. Pécs város reformértelmisége a felsőoktatási 
intézmények, valamint az Írószövetség Baranya Megyei Csoportja köré 
szerveződött. (Bán-Rozs 2006, 28-29). A társadalmi szervezetek szerepe 
is felértékelődött. A Petőfi Kör a DISZ kezdeményezésére a 1956. októ-
ber 11-én alakult meg a Természet- és Társadalomtudományi Ismeretter-
jesztő Társulat (TTIT) Bartók Klubjában. A kör pécsi csoportja vezetői 
között megtalálható volt orvos (dr. Béleczki Lajos), tanár (dr. Gál Gyula 
egyetemi tanársegéd, Gerencsér József, Vas Károly főiskolai tanár), író 
(Őrsi Ferenc), festőművész (Soltra Elemér), építész (Tillai Ernő), újság-
író (Szalai János) mellett DISZ-propagandista (Mitzki Ervin) is. A pécsi 
Petőfi Kör titkárának dr. Béleczky Lajost választották meg (Gál 2006, 
122; Pécs Lexikon 2010/I., 521; II., 60, 210, 305; Rozs 2009b, 300). A 
Petőfi Körnek Pécsett már nem maradt ideje a működésre a hamarosan 
meginduló forradalmi események miatt. Tagjainak nagy része részt vett a 
forradalom intézményeinek munkájában. 

1956. október 10-e után a pécsi irodalmi lapnak (Dunántúl) a főtéren 
lévő szerkesztőségi épületére felszerelt megafonból közvetítették a pécsi 
belváros járókelőinek a budapesti Irodalmi Újság vitairatait, kritikus írá-
sait. Az értelmiségi csoportosulások mellett a pécsi bányák és ipari üze-
mek munkássága is mozgolódott.  

Pécsett a forradalom közvetlen előzményévé vált az egyetem központi 
épületének udvarán 1956. október 22-én megrendezett úgynevezett Di-
ákparlament (Debreczeni 2004, 13-15), melyen megalakult az önálló 
egyetemi diákszervezet, a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolá-
sok Szövetsége) pécsi csoportja (Péter 1997, 86-89; Rozs 2004, 359-368; 
Gál 2006, 122). 

A városban október 23-án nyugalom volt, az első spontán tömegmeg-
mozdulások október 24-én zajlottak le Pécs belvárosában. Az egyetemis-
ták és főiskolások röplapokon terjesztették a Diákparlament követeléseit, 
eljutottak a laktanyákba és a bányavidékekre is. A karhatalom erőszakot 
alkalmazva oszlatta a tömeget. A nagyobb ipari központokban, így a 
Sopiana Gépgyárban, a bőr- és a sörgyárban, a pécsbányatelepi és a sza-
bolcsi aknáknál, a MÁV-fűtőházban megalakultak e napon a munkásta-
nácsok (Rozs 2003, 321-325), melyek a pécsi forradalom fő gócpontjaivá 
váltak, csakúgy, mint a két egyetem és a főiskola MEFESZ-központjai. 
Az egyetemisták az első két napon nem vonultak az utcára, mert bíztak 
az események békés, tárgyalásos befolyásolásának lehetőségében, de 
amikor az üzemek és bányák küldöttei megkeresték őket az összefogás és 
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a közös utcai megmozdulás reményében, az egyetemisták is velük tartot-
tak. A város lakói és az egyetemisták nagyszabású közös tüntetésére ok-
tóber 25-én került sor Pécsett. A 15-20 ezer fős városi tüntetésen a köz-
épületekről eltávolították a kommunista hatalom szimbólumait, megszü-
letett Pécsett is a forradalom Rákosi-címertől megfosztott lyukas zászló-
ja. Egy radikális, főleg uránbányászokból álló csoport az ÁVH pécsi épü-
letét akarta elfoglalni, ezzel kiváltotta a karhatalom fegyveres fellépésé-
nek veszélyét. Az egyetemistáknak a nap folyamán még sikerült meg-
akadályozniuk az atrocitásokat, de a tüntetések este mégis radikalizálód-
tak. Este a radikálisok spontán akcióval létrehozták a Forradalmi Bizott-
mányt, és a tüntető csoportok elfoglalták a középületek nagy részét: a 
városházát, a főpostát, a rádiót, a nyomdát. Az ekkor még erős karhata-
lom azonban rövidesen visszavágott és néhány óra múlva visszafoglalta e 
központi intézményeket, a bizottmányi tagok és az intézményfoglalók 
nagy részét letartóztatták és egy éjszakán át fogva tartották. A karhatalmi 
akciók azonban csak olajat öntöttek a tűzre: a tüntetések még hevesebb 
formában másnap is folytatódtak a városban (Bán-Rozs 2006, 33-37). 

A pécsi forradalom két fő szervező központja, a Sopiana Gépgyár 
munkástanácsa és a „háromkari MEFESZ-vezetőség” együttműködtek 
egymással. Az egyetemi diákvezetők ott voltak október 27-én azon a 
Sopiana Gépgyárban szervezett gyűlésen, amelyen a pécsi és a Pécs kör-
nyéki gyárak, üzemek, vállalatok munkástanácsainak küldöttei megalakí-
tották a Munkástanácsok Baranya Megyei Bizottságát. 1956. október 28-
án alakult meg a forradalom saját önkormányzati szerve, a Baranya Me-
gyei Munkásság Nemzeti Tanácsa, elnöke dr. Kertész Endre lett (lásd e 
tanulmány 2. fejezetében), valamint a Forradalmi Katona Tanács, pa-
rancsnoka Csikor Kálmán (Bán 2008, 58-60; Pécs Lexikon 2010/I., 149). 
A baranyai-pécsi forradalom vezető szervének, a megyei nemzeti tanács-
nak vezetői között több régi középosztálybeli értelmiségi akadt, főleg 
jogi doktorok (dr. Kertész, dr. Gyenes, dr. Domján, dr. Kálmán) ezért a 
pécsi forradalmat nevezték a „doktorok forradalmának” is (Rozs 2006a, 
53). A BMMNT döntött a nemzetőrség megszervezéséről, valamint két 
egyetemi zászlóalj felállításáról. Az orvosi és a jogász-főiskolás egyetemi 
zászlóaljakat október 29-én fegyverezték fel. Szintén ekkor szervezték 
meg a rend fenntartásának, a forradalom tisztaságának őrzésére hivatott 
Nemzetőrséget (Rozs 2015, 196-198), Vidolovits Nándor (Pécs Lexikon 
2010/I., 384-385; Rozs 2010a, 406) vezetésével, melynek munkáját tá-
mogatta a rendőrség frissen választott forradalmi bizottsága is. Az egyik 
bányász zászlóalj együttműködött a Katona Tanáccsal, melyet elismert a 
Pécsre vezényelt nagyatádi ezred egyik zászlóalja is. A Nemzeti Tanács 
adminisztrációs irodát, majd egy operatív intézőbizottságot választott 
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soraiból. Jelentős szerepet szántak a pécsi hatalmi szervek (párt, karhata-
lom, tanácsok) és közintézmények (vasút, posta, rádió) tevékenységét 
ellenőrző bizottságok megalakításának. A BMMNT ülésein dr. Kertész 
Endre már az első napon megakadályozta, hogy a radikálisok elfoglaltas-
sák az ÁVH-laktanyát, így a vérontást sikerült elkerülni Pécsett. A 
BMMNT hosszú viták után úgy határozott, hogy a sztrájkot addig folytat-
ják, amíg a szovjet csapatok el nem hagyják az országot, támogatják 
Nagy Imrét és kormányát. Küldöttségeket menesztettek Budapestre, a 
kormányhoz és Győrbe, a Dunántúli Nemzeti Tanács ülésére (Bán 2008, 
64-65). A győri „ellenkormány” megalakítását a pécsi küldöttség nem 
támogatta.   

A forradalom győzelmének idején, tehát október 28-át követően ala-
kulhattak meg a polgári pártok. Pécsett október 31-én alakították újjá a 
Független Kisgazda Pártot olyan személyiségek, mint Kovács Béla, a 
Szovjetunióban nyolc évig fogva tartott kisgazda vezető, vagy a szintén a 
koalíciós időkben politizált Vörös Vince, mellettük dr. Kertész Endre és 
dr. Abay Gyula közgazdász, egyetemi tanár. A Szociáldemokrata Párt 
szintén e napon próbálta újra rendezni sorait. Az 1948-ban „jobboldali 
szocdemnek” minősített és kizárt, elítélt egykori politikusok alakították 
újjá az SZDP-t Pécsett. Dr. Domján Mihály és Vas Vilmos képviselték a 
szociáldemokratákat a BMMNT titkárságában.  Dr. Matheovits Ferenc, a 
Demokrata Néppárt volt országgyűlési képviselője is megjelent a pécsi 
közéletben. (Rozs 2009b, 322-323; Pécs Lexikon 2010/I., 21, 388-389, 
422-423, 491; II., 373, 399). 

A pécsi értelmiség egy része az önszerveződést választotta, s önálló 
testület létrehozásával próbálta kifejezni szolidaritását a forradalom esz-
méivel. 1956. október 31-én megalakult Pécs Város és Baranya Várme-
gye Értelmisége Forradalmi Tanácsa, elnökének dr. Szentágothai János 
orvosprofesszort választották meg. Az Értelmiségi Tanácsban olyan sze-
mélyek exponálták magukat a forradalom mellett, mint dr. Esztergár La-
jos, Pécs háború előtti polgármestere (Rozs 2002, 84-85), vagy dr. Abay 
Gyula közgazdász professzor, dr. Harcos Ottó, volt Eötvös-kollégista 
irodalmár (Pécs Lexikon 2010/I., 21; Rozs 2009b, 324). 

A Baranya megyei forradalom vezetőinek bölcsessége megmentette 
Pécs városát a harcoktól és a pusztulástól. Az orvosegyetemistákat kollé-
giumuk ágyaiból szovjet katonák keltették fel november 4-e hajnalán. Az 
orvosi zászlóalj a délelőtt folyamán letette a fegyvert a szovjet csapatok 
előtt. A másik egyetemi zászlóalj, a jogász és pedagógiai főiskolás hall-
gatók egysége azonban úgy határozott, hogy a Mecsek hegység erdeibe 
vonul, hogy fegyveresen álljon ellen a betolakodóknak. Hasonlóan dön-
tött még a bányász zászlóalj több katonája, valamint Pécs város lakói 
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közül is többen fegyveresen a hegyekbe vonultak, hogy felvegyék a har-
cot a szovjet harckocsikkal. November 4-én megkezdődött a „mecseki 
láthatatlanok” katonailag kilátástalan, de emberileg hősies küzdelme a 
Vörös Hadsereg szovjet katonáival, mely Horváth Géza (a „Gazda”) és 
Kubicza János (a „Béla”, a „Vadász”) vezetésével november 22-ig elhú-
zódott. (Rozs 2008, 165-174; Dávid 2008, 193-212). 

1956. november 4-e után a pécsi munkástanácsok utóvédharca még 
december közepéig eltartott (Rozs 2008, 174-190). A Pécsbányatelepen 
működött megyei központi munkástanács Dobrovics Emil bányász veze-
tésével fenntartotta a sztrájkot, küldöttséget vezetett Budapestre Czottner 
Sándor miniszterhez, illetve a KMT ülésére. Dobrovics letartóztatása 
után a pécsi bányászok éhségsztrájkot folytattak (november 29. – decem-
ber 1. között). Pécsett még december első felében is voltak utcai meg-
mozdulások. December 6-án a pécsi nők vonultak az utcára a forradalom 
melletti szimpátiájuk kifejezésére. A nőtüntetést a szovjet tankok és a 
magyar karhatalmisták szétverték. December 7-én pécsi tüntetők a teme-
tőben megkoszorúzták az elesett forradalmárok sírjait, a tüntetőket ismét 
fegyveres erőszak érte. Az MSZMP december 9-ére kommunista, pufaj-
kás ellentüntetést szervezett. A pécsi munkástanácsok résztvevői voltak a 
december 11-én kezdődött országos 48 órás sztrájknak (Rozs 2006b, 60-
61). 

A forradalom pécsi résztvevői is áldozatául estek a győztesek bosszú-
jának. Az 1956. november 3-ról 4-re virradó éjszakán Pécset elfoglaló 
szovjet csapatok fogságába került Csikor Kálmán, a BMMNT katonata-
nácsának elnöke, valamint vele együtt több katonatiszt és sorkatona. Őket 
néhány egyetemi hallgatóval együtt a szovjet hadsereg hadifogolyként 
szállította „bemeszelt ablakú vasúti kocsikban” (Péter 1997, 286) a Szov-
jetunióba, Ungvárra, ahonnan hat heti fogva tartás után, 1956. december 
23-án térhettek csak vissza. 

A Kádár-rendszer 1957 márciusának első napjaiban megkezdte a for-
radalomban részt vett nemzeti-, munkástanács-, MEFESZ-tagok letartóz-
tatását, közbiztonsági őrizetbe vételét. Több pécsi egyetemi hallgatót 
letartóztattak, közöttük Debreczeni Lászlót, Péter Károlyt, Nedelykov 
Milánt, Kiss Dénes költőt, majd néhány heti pécsi fogdában tartás után 
1957 áprilisában a kistarcsai internáló táborba szállították őket, ahonnan 
legtöbbjük 1957 végén szabadult, de Debreczeni még több hónapot töl-
tött különböző munkatáborokban (Debreczeni 2004, 3-55; Debreczeni 
2008, 260-265; Pécs Lexikon 2010/I., 161., 172; II., 16, 127; Rozs 
2009b, 353-356). 

A Baranya megyei Rendőrfőkapitányság adatai szerint 1957. június 2-
ig Baranya megyében 2290 személyt vettek preventív őrizetbe, közülük 



212 

206 személy volt közbiztonsági őrizetben 6 hónapra, 1-2 hetes időtartam-
ra preventív őrizetben tartottak 553 főt, ügyészségi őrizetbe vettek 829 
személyt. Büntető peres eljárással a Pécsi Megyei Bíróságon, illetve a 
Fővárosi Bíróságon (Dr. Kertész Endre és 17 társa), a Kaposvári Katonai 
Bíróságon (Csikor Kálmán és 18 társa), valamint más bíróságokon 1957 
és 1959 között elítéltek 43 perben 129 pécsi személyt. Csikor Kálmánt 
előbb életfogytiglanra, később másodfokon 12 évi börtönbüntetésre ítél-
ték. Ugyanebben a perben Debreczeni László egyetemi hallgatót másod 
fokon 3 év 6 hónapi börtönbüntetésre ítélték. Két halálos ítélet született, 
melyeket Pécsett hajtottak végre. Az apátvarasdi Szabó Józsefet egy me-
cseki harcos meggyilkolásának vádja miatt ítélték halálra, Petrus Józsefet 
a „Márciusban újra kezdjük!” (MÚK) akcióban való részvétele miatt vé-
gezték ki. A börtönből kiszabadultak sokáig nem tudtak szakmájukban 
elhelyezkedni, s az „ellenforradalmár” stigmája végigkísérte életüket, s 
ehhez járult a rendőrségi, titkosszolgálati megfigyelés. Rehabilitálásukra 
csak a rendszerváltás után került sor, úgynevezett semmisségi határozat-
tal (Debreczeni 2008, 263-265; Pécs Lexikon 2010/I., 149, 161; Rozs 
2009b, 353-368; Rozs 2009d, 112-122). 
 
4. Rendszerváltás Pécsett, 1988−1990 
 
1988-ban az országos politikai változások hatására Pécsett is alternatív 
szervezetek alakultak (Rozs 2010b, 177).  

A pécsi rendszerváltás kezdetben legjelentősebb politikai szervezeté-
nek a Magyar Demokrata Fórum (MDF) bizonyult. 1988-ban két pécsi 
MDF-csoport működött, az egyik az istenkúti iskolában, a másik a belvá-
rosban. Az MDF Pécs-Baranyai Szervezete 1988. november 1-én alakult 
meg Pécsett. Az MSZMP politikáját bíráló, a magyar nemzeti törekvése-
ket támogató MDF-politikát Pécsett sokan helyeselték, a taglétszám 
1990-re elérte a 300 főt. Az MDF pécsi vezető képviselői voltak: dr. 
Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, egyetemi oktató, dr. Miklósi Gábor 
jogász, dr. Schmidt Gábor ügyvéd, Pozsonyi László népművelő, Vén 
László kisiparos, Pap András gimnáziumi tanár, Staub Ernő gimnáziumi 
tanár, Erdélyi József mérnök, dr. Révész Mária egyetemi oktató, törté-
nész, Terjék Tibor, Várbíró Péter mérnök, dr. Wéber János jogász. A 
pécsi MDF országos hírű rendezvényen bírálta Aczél György MSZMP-
politikust, volt pécsi országgyűlési képviselőt, valamint lemondásra szó-
lította fel Horváth Lajos volt országgyűlési elnököt, egykori Baranya 
megyei tanácselnököt (Horváth 1998, 16; Pécs Lexikon 2010/I., 495; 
Rozs 2010b, 177). 
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A Szabad Kezdeményezések Hálózatából 1988 decemberében Szabad 
Demokraták Szövetsége néven megalakult párt Pécsett is szerveződött 
(1988. december – 1989. január), tagsága elsősorban liberális értelmisé-
giekből tevődött ki, de vendéglátósok, taxisok is akadtak soraik között. A 
párt következetes szabadelvű és kezdetben radikális kommunistaellenes 
politikát folytatott, ezzel számos hívet szerzett. Budapesti vezető ellenzé-
ki politikusokat hívtak meg Pécsre, így például Solt Ottilia szociológust, 
Kis János filozófust, bekapcsolódtak a környezetvédő programokba, részt 
vettek az ófalui atomtemető-ellenes akcióban. Vezető személyiségeik 
voltak: Sasvári István agrárgazdász, Baracs Nóra gimnáziumi tanár, Mül-
ler Zsolt könyvtáros, Hernádi Éva tisztviselő, Keresnyei József vendég-
lős, Csillag László közgazdász, Rozs András levéltáros, Heindl Péter 
jogász tanár (ő a FIDESZ tagja is volt), Molnár Tamás vegyésztechnikus, 
dr. Krippl Zoltán jogász, Papp Béla mérnök, dr. Varsányi Erika szocioló-
gus, Valkó László festőművész, Bretter Zoltán egyetemi oktató, filozó-
fus, Mindum Károly mérnök (Horváth 1998, 16; Pécs Lexikon 2010/II., 
233-234; Rozs 2010b, 177). 

A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) pécsi csoportjai 1988 ta-
vaszán szerveződtek, először a Janus Pannonius Tudományegyetem pécsi 
Jakabhegyi úti bölcsész kollégiumában. Javarészt egyetemisták alapítot-
ták, de középiskolások is tagjai voltak. 1988 őszén hozták létre a FIDESZ 
Dél-dunántúli Regionális Irodát és Információs Központot, melynek te-
vékenysége kiterjedt Baranya, Somogy és Tolna megyékre. A taglétszám 
1988 végére mintegy 150 főt tett ki. A pécsi FIDESZ vezető személyisé-
gei voltak: Ertsey Katalin bölcsész, dr. Mikes Éva jogász, Trombitás Zol-
tán orvostanhallgató, Németh Zsolt jogász, Heindl Péter joghallgató, ké-
sőbb jogász tanár, Körömi Attila, Szabó Tamás, De Blasio Antonio tanár, 
majd 1989 őszétől dr. Páva Zsolt jogász. Ismert volt a Maléter Pál és a 
Mocsár csoport, utóbbi Kert Attila vezetésével működött. A FIDESZ 
radikálisan lépett fel a kommunista politikával, az MSZMP régi vezetői-
vel szemben. 1988 őszén demonstrációt tartottak a Széchenyi téren a bős-
nagymarosi vízlépcső ellen (Horváth 1998, 15-16; Pécs Lexikon 2010/I., 
231; Rozs 2010b, 177). 

Az MSZMP Pécs városi és egyetemi bizottságaiban is reformkörök lé-
tesültek. Az MSZMP 1988. december 17-én a reformszárnyhoz számlált 
dr. Koltai Dénest, a JPTE BTK docensét választották meg a Pécs városi 
Bizottság első titkárának. A JPTE pártbizottságának titkára, dr. Vonyó 
József egyetemi oktató, történész szintén a politikai változások híve volt 
(Horváth 1998, 10-19; Rozs 2010b, 177). A pártok mellett a társadalmi 
szervezetek, egyesületek új szerveződése is megindult. Megalakult a Ra-
oul Wallenberg Egyesület, valamint két baloldali civil szervezet, a Land-



214 

ler Jenő Baráti Kör, és a Münnich Ferenc Társaság Baranya megyei-pécsi 
szervezete (Horváth 1998, 10-11; Pécs Lexikon 2010/II., 398; Rozs 
2010b, 177). 

Az 1944-1949 közötti „népi demokratikus” korszak (a szovjetizálás 
folyamata) egykori demokratikus pártjai is újra kibontották vitorláikat, az 
új pártokhoz képest viszonylag későn, 1988 végén, 1989 első hónapjai-
ban. A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt (FKgP) újjászer-
vezésében úttörő szerepet játszott Pécsett dr. Böröcz István jogász, aki 
megnyerte az FKgP idősebb reprezentánsait, így Csirke Ernő tanítót (fia, 
ifj. Csirke Ernő tanár is a párt aktív tagja lett), Vér Elemér gazdálkodót, 
dr. Felcser László jogászt. Rajtuk kívül dr. Bőgner Miklós jogász, köz-
gazdász, dr. Galbáts András üzemmérnök, közgazdász, dr. Kádár Géza 
biológus irányították a pártot 1988 decemberétől, a kisgazda történelmi 
hagyományok mentén, a következetes magyar nemzeti agrárpolitika kép-
viseletével. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSzDP, SzDP) is 
újjáalakult 1988 végén Kövesi Béla tanár és dr. Angyal Ottó jogász veze-
tésével. Rajtuk kívül a következetes szociáldemokrata munkáspolitikát 
képviselték: Nyitrai Béla, Kovács Mózes és Szilvási Sándor. A kommu-
nista politikával szemben álló bányászok, gépészek, építészek, szakmun-
kások, értelmiségiek, hagyományos ún. jobboldali szocdemek alkották a 
pártot, melynek népszerűsége hamar növekedett, tagsága 1989 elejére 
már félezerre nőtt, a pécsi alapszervezet mellett a vidéki szervezetek tag-
létszámával együtt. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) is meg-
kezdte tevékenységét Pécsett, már 1989 március 27-től, megelőzve az 
1989 augusztusi országos újjáalakulást. A párt a keresztény erkölcsiséget 
képviselte, tagjai között megtalálhatók voltak mind a római katolikus, 
mind a református, mind az evangélikus felekezetek és a szabad egyhá-
zak hívői. Vezetőik közé tartoztak: Liszkay Teréz egészségügyi dolgozó, 
Sinkó Zoltán, Ursprung János mérnök, Vörös István tanár, később 
Czukor Antal mérnök, Hargitai János tisztviselő, országgyűlési képvise-
lő. Dr. Matheovits Ferenc jogász, a Demokrata Néppárt korábbi ország-
gyűlési képviselője, a Rákosi- és Kádár-rendszerben mintegy 20 év bör-
tönt elszenvedett országos hírű tagja is a rendszerváltó politika színterére 
lépett (Horváth 1998, 16-18; Pécs Lexikon 2010/I., 233, 379, 491; II., 
233; Rozs 2010b, 177).  

Az MDF, a FIDESZ és az SZDSZ az 1989. március 15-ei ünnepség 
megszervezésének céljából együttműködtek egymással, csatlakozott hoz-
zájuk az FKGP és az SZDP is. Az állampárttól elkülönülve 1989. márci-
us 14-én este zajlott le Pécsett az ellenzéki ünneplés, 10 ezer ember rész-
vételével, a Kossuth térről a Király utcán át a 48-as térre haladó fáklyás 
menettel, dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós beszédével, Balikó Ta-
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más pécsi színész szavalatával, és az ellenzéki 12 pont kihirdetésével 
(Rozs 2010b, 177). 

A pécsi ellenzéki szervezetek, az MDF, az SZDSZ, az FKgP és a FI-
DESZ 1989. április 19-én egyesítették erejüket, létrehozták Baranya me-
gyében az Ellenzéki Kerekasztalt. Az MDF Hunyadi úti irodáján heti 
rendszerességgel tárgyaltak egymással a pártok delegáltjai az MSZMP-
vel folytatandó tárgyalások közös stratégiájáról. Az EKA munkájába 
később bekapcsolódtak a társadalmi szervezetek is: a Tudományos Dol-
gozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), a Fii Cu Noi (Tarts ve-
lünk! beás cigány társadalmi egyesület, alapította Derdák Tibor szocioló-
gus 1989-ben a Baranya megyei Gilvánfán). Az Ellenzéki Kerekasztal 
munkáját a Független Jogászfórum hangolta össze, dr. Kengyel Miklós és 
dr. Maczonkay Mihály egyetemi oktatók vezetésével (Horváth 1998, 10, 
20-22; Pécs Lexikon 2010/ I., 233; Rozs 2010b, 177). 

A Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub helyszínt és szellemi fórumot léte-
sített az alternatív pártoknak és civil szervezeteknek. A dr. Horváth Csa-
ba politológus (JPTE, majd PTE Állam- és Jogtudományi Kar) által veze-
tett egyesület az 1980-as évek második felétől szervezett reformrendez-
vényeket a társadalmi átalakulást érintő és lényegében megelőlegező 
témákban (az értelmiség helye és közéleti szerepe, társadalmi devianciák, 
politikai bűncselekmények, ifjúság és vallás, antiszemitizmus, új pártok 
és egyesületek, hazai németek kitelepítése, fórum a szegénységről, a 
nyilvánosság helyzete, a koncepciós perek, a magyar gulágok, 1956, a 
Történelmi Igazságtétel Bizottsága, az ellenzékiség útja Magyarországon, 
Trianon és a magyar nemzettudat) (Horváth 1998, 23-27, 33-89, 418-
421; Rozs 2010b, 177). 

1989. június 1-jén megalakult Pécsett a Megyei Konzultatív Tanács, 
mely az MSZMP, az EKA, és a „harmadik oldal” (KISZ, Hazafias Nép-
front, szakszervezetek, Faluszövetség), a többpártrendszerbe való átme-
net kérdéseinek egyeztető fóruma volt. Az MSZMP megyei szervezete a 
konszenzusképes, reformer tagjai közül küldött tárgyaló feleket, dr. Szir-
tes Gábort, dr. Kisbán Gábort, dr. Román Lászlónét. Utóbbi javasolta a 
résztvevő feleknek a Megyei Politikai Információs Bázis felállítását. A 
konzultációk fő témáit az EKA vetette fel: infrastruktúra, irodaház kérése 
az EKA szervezeteinek, nyilvánosság biztosítás az ellenzéki pártok, szer-
vezetek részére, tudósítások az EKA-MSZMP tárgyalásokról a Dunántúli 
Naplóban. Az MSZMP, a tanácsok biztosították a pártoknak a kért felté-
telek teljesítését: létrehozták az ellenzéki pártok házát (Dischka Győző 
utca), a Dunántúli Naplóban politikai oldalt biztosítottak az ellenzéknek. 
A pécsi ellenzéki pártok képviselőket juttattak be a parlamentbe, az 1990. 
évi első szabad országgyűlésbe és a helyhatósági választásokon Pécs vá-
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ros Önkormányzatának Közgyűlésébe. Pécs város polgármesterének dr. 
Krippl Zoltánt (SZDSZ) választották, alpolgármesterei lettek: dr. Mikes 
Éva, dr. Páva Zsolt (FIDESZ) (Horváth 1998, 14-23; Rozs 2010b, 177). 
 

5. A rendszerváltások közös jellemzői 
 

A három rendszerváltás elemzése kapcsán politikatörténeti szempontból 
azonos vonások, jellemzők foglalhatók össze. 

A régi rendszer politikai intézményei megsemmisültek, vagy betiltot-
ták működésüket: 1945-ben a náci, fasiszta pártokét, 1956-ban a szocia-
lista-rákosista Országgyűlés, a helyi tanácsok ugyan fennmaradtak, de 
működésük többnyire formális volt. 1989-ben is megmaradtak a kádárista 
szocializmus intézményei, de korlátozottan működtek, vagy megbénul-
tak. 

Új, ideiglenes, átmeneti hatalmi szervek alakultak: 1944-ben nem, 
vagy nem demokratikusan létrehozott parlamentáris hatalmi szervek jöt-
tek létre: választások nélküli Ideiglenes Nemzetgyűlés, ideiglenes kor-
mány, ún. „néphatalmi” szervek (nemzeti, népi, igazoló bizottságok). 
1956-ban nemzeti, forradalmi bizottságok, munkástanácsok, nemzeti 
tanácsok). 1989-ben „Ellenzéki Kerekasztal”, politikai egyeztető fóru-
mok, háromoldalú kerekasztalok. 

A régi rendszer vezető politikai pártjait felszámolták (1945), illetve a 
korábban mindenható egy párt elvesztette politikai kezdeményező szere-
pét (1956), vagy csorbult korábban totális hatalma (1989). 

A rendszerváltó folyamat későbbi szakaszán az ideiglenes hatalmi 
szerveket tartós, vagy véglegesnek szánt hatalmi intézmények váltották 
fel: 1945 őszén szabad választások által megalakult a nemzetgyűlés, 
majd a hatalomgyakorlás parlamentáris, demokratikus útja csorbát szen-
vedett egy hatalmi monopóliumra törekvő párt (MKP) „jóvoltából”, 
1947-ben előrehozott választásokon politikai manipulációk történtek, 
1948-ban hatalmi fordulattal lényegét tekintve létrejött az egypártrend-
szer. 1956-ban a szabad választások és polgári parlament alakítása csak 
politikai óhaj maradt. 1990-ben viszont megvalósult a szabad választá-
sokra épülő parlamentáris többpárt-rendszer. 

Megváltozott a hatalom társadalmi bázisa: 1945-49 között eltűnt a két 
világháború közötti nagybirtokos-nagytőkés uralkodó osztály, vezető 
személyei külföldre, Nyugatra távoztak, az itthon maradottakat internál-
ták, vagy deklasszálódtak. Hasonló sorsra jutott a volt középosztály is, 
azzal a különbséggel, hogy tagjai jórészt az országban maradtak, deklasz-
szálódásuk fokozatosan történt, a hatalom új birtokosai a munkásosztály, 
az agrárproletariátus és a korábban mellőzött, azután üldözött (holocaust) 



217 

polgári, értelmiségi rétegek lettek. 1956-ban a társadalmi átrétegződésre 
nem volt elég idő, csak a tendenciát jelezte a nemzeti tanácsok, a munkás-
tanácsok összetételének változása: a rákosista káderapparátus leginkább 
exponált tagjai helyébe volt polgári, középosztálybeli, valamint ún. „jobb-
oldali szocdem” szakmunkások, értelmiségiek léptek. 1989-90-ben a kádá-
rista pártkádereket, az apparátcsikelitet és a késő-kádári technokrata mene-
dzserréteget csak részben érintette a társadalmi váltás, az elő- majd széles-
körű privatizációval korábbi politikai hatalmukat gazdasági hatalommá 
változtatták, egy részük átmentette politikai hatalmát is. A rendszerváltás 
utáni hatalmi struktúra színesedett: szerepet kaptak a régi középosztály 
megmaradt elemei mellett a kádári felemás polgárosodás „homo novus” 
elemei, menedzserei is, mint új kis- közép- és nagyvállalkozói réteg. 

A pécsi politikai történések lényegében követték az országos tenden-
ciákat mindhárom rendszerváltás során, elsősorban azért, mert szereplői 
végrehajtották a budapesti központi szervek, hatalmi intézmények akara-
tát. Akadtak azonban az országos történettel nem egészen egyező, csak 
Pécsre jellemző történések is, ilyennek mondható 1956-ban a „doktorok 
forradalma”, vagy a „mecseki láthatatlanok” harca. Pécs keresztény-
nemzeti elveket valló hagyományos polgársága is erőteljesebben képvi-
selte magát a legutóbbi rendszerváltás idején, az első nemzeti kormány-
ban Andrásfalvy Bertalan kulturális minisztersége révén, de a volt bá-
nyász- és munkásváros jelleg is kidomborodott a baloldal pécsi illetőségű 
vezetőinek (Szili Katalin, Toller László) országos funkcióiban, míg a 
fideszes politikusok a „pécsi tükeség” országos hírvivői lettek, több-
kevesebb sikerrel.  
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Mészáros Gábor∗∗∗∗ 

 

Legalitás autokráciában  
Az autokratikus legalizmus esete az alkotmányossággal 

 
1. Alapvetések 
 
Francis Fukuyama amerikai politikatudós 1989-es jóslata a történelem 
végéről, egyúttal pedig az ideológiai harc végéről és arról, hogy a világon 
mindenhol egy liberális demokratikus átrendeződés következik majd be 
(Fukuyama 1989; Fukuyama 1992), nem vált valóra. Megjegyzendő, 
hogy a szerző a közelmúltban, reflektálva Oroszország Ukrajnával szem-
beni agressziójára, ismételten megerősítette tézisét. Igaz, legutóbbi írásá-
ban – ha egyértelműen nem is – immáron burkoltan elismerte, hogy az 
utóbbi bő évtizedben a globális politikát egyre inkább azon országok 
térnyerése jellemzi, melyekben az erőskezű vezetők hatalma meghatáro-
zó, egyúttal pedig ezeket a vezetőket nem köti a jog, valamint az alkot-
mányos fékek és ellensúlyok. Bár a szerző értelemszerűen Oroszországot 
és Kínát emeli ki azon államok közül, amelyek a liberális demokrácia (és 
a liberális alkotmányosság) hosszú távú hanyatlását hangoztatják és ame-
lyekben egy erőskezű autokratikus vezető (diktátor) – köszönhetően a 
demokratikus viták hiányának és az ellenzék gyengeségének – valameny-
nyi helyzetben adekvát és gyors választ tud adni, amely lehetőség vonzó 
a potenciális követő országok számára. Ezen követők közül Fukuyama 
Mianmart, Tunéziát, El Salvadort és Magyarországot emeli ki 
(Fukuyama 2022). Mindazonáltal – így a szerző – az autokratizálódó 
országok (így Magyarország is) hosszú távon nézve rossz döntést hoz-
nak, amikor letérnek a liberális demokrácia útjáról. Egyrészt ugyanis, 
ahol a rendszer működése egyetlen vezető döntésének van kiszolgáltatva, 
a döntés minősége (a konzultáció és a vita hiányában) rossz, végső soron 
pedig katasztrofális következményekkel jár. Másrészt pedig a közvéle-
mény és a demokratikus vita lehetőségének teljes kizárása a döntéshoza-
talból azt eredményezheti, hogy a vezető támogatottsága egy szempillan-
tás alatt eltűnik (Fukuyama 2022). Fukuyama továbbra is kitart azon ál-
láspontja mellett, hogy a liberális demokrácián kívül minden más megol-
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dás társadalmi igazságtalansághoz, végső soron pedig a nem demokrati-
kus vezetők, rezsimek bukásához vezet.  

Bár a liberális demokrácia eszmeiségével és az autokratikus rendsze-
rek rossz rezsimként való azonosításával magam is egyetértek, sajnos, a 
tények mégis azt mutatják, hogy a liberális demokráciák hanyatlása glo-
bális tendencia, az autokratikus átalakulás terjedése pedig immáron több, 
mint pusztán aggasztó, elszigetelt jelenség. A Freedom House 2022-es 
jelentése szerint (Freedom House 2022) globális viszonylatban 2021-ben 
mindösszesen 25 országban javult a demokrácia helyzete (az elmúlt 16 
évet figyelembevéve ez a legkisebb szám, a 2020-as pedig 28-cal az 
adatsor második helyén található), míg 60 országban (a tavalyi 73 után) 
negatív tendenciát láthatunk. Ez azt jelenti, hogy globális jelenséggé vált 
a liberális demokrácia hanyatlása.  

Ugyanez a felmérés azt is megerősíti, hogy világszerte 10-ből 8 ember 
részben szabad (ebbe a kategóriába tartozik Magyarország is, az Európai 
Unió tagállamai közül egyedüliként) vagy nem szabad országban él. Ér-
demes ezzel összefüggésben arra is utalni, hogy a szabad országokban 
élők aránya a 2005-ös 46 %-ról 2021-re 20,3 %-ra csökkent, ami jól mu-
tatja a globális autokratizálódási fejleményeket. A tendenciát a V-Dem 
intézet jelentése is megerősíti, miszerint tíz éve alatt (2011 és 2021 kö-
zött) az autokratikus rezsimek alatt élők száma (ebbe a kategóriába tar-
toznak a már működő autokráciák és a még „csak” autokratizálódó re-
zsimek egyaránt) globálisan 49 %-ról (vagyis 2011-ben a világ lakosság-
számának több, mint fele liberális demokráciában élt) 70%-ra nőtt (V-
Dem 2022, 6). Ezen belül pedig világviszonylatban azoknak a száma, 
akik autokratizálódó országokban élnek a vizsgált időszakban, ötről har-
minchat százalékra nőtt (ami persze azt is jelentheti, hogy a korábbi adat-
sorokban autokratizálódóként szereplő országok immáron befejezett au-
tokráciaként szerepelnek, ez pedig még aggasztóbb a jövőre nézve). Eb-
ben a kategóriában Magyarországot, Brazíliát, Szerbiát, Törökországot, 
Indiát és Lengyelországot emeli ki a tanulmány mint olyan országokat, 
amelyekben jelentős mértékű autokratizálódási folyamat figyelhető meg 
(V-Dem 2022, 7). A jelentés az Európai Unió tagállamai közül ez utóbbi 
eklatáns példájaként hat tagállamot említ: Csehországot, Görögországot, 
Horvátországot, Szlovéniát, Lengyelországot és Magyarországot. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a világ országait a liberális demokrácia in-
dexe alapján 10 kategóriába sorolja a jelentés: alsó és felső 10 %, felső, 
valamint alsó 10-20 %, 20-30 %, 30-40 %, 40-50 %, ahol értelemszerűen 
a felső 10 % jelzi azokat az országokat ahol a liberális demokrácia a leg-
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inkább biztonságban van (Svédország, Dánia, Norvégia, Új-Zéland stb.)1, 
míg az alsó 10 % országai pedig jelenkorunk legsötétebb diktatúráival 
azonosíthatók (így Eritrea, Észak-Korea, Afganisztán vagy Jemen liberá-
lis demokrácia indexe 0-hoz közelít vagy azzal gyakorlatilag megegye-
ző). Ezen a listán hazánk a középmezőny alján, az alsó 40-50 %-nál ta-
lálható, a többi autokratizálódó EU-s tagállam ennél jobb mutatókkal 
rendelkezik, így, bár a liberális demokrácia hanyatlásának jelei megmu-
tatkoznak, de Csehország és Görögország a felső 10-20 %-ban, Horvátor-
szág és Szlovénia a felső 20-30 %-ban, Lengyelország pedig a 40-50 %-
ban található (V-Dem 2022, 10-11). 

A fentiek jól mutatják, hogy még olyan ismert politikatudósoknak, 
mint Fukuyama-nak a jóslatai is a liberális demokráciák pozitív jövőjét 
illetően sajnálatosan nem reálisak (pontosabban nem tűnnek reálisnak). A 
liberális demokrácia hívei számára maradt a remény és ezzel összefüg-
gésben azon tendenciák felismerése, felkutatása, egyúttal a folyamatok 
vizsgálata, amelyek az autokratizálódással vannak összefüggésben. Jelen 
tanulmány röviden arra tesz kísérletet, hogy bemutassa ennek a folya-
matnak az alkotmányossági aspektusait, vagyis azokat a tipikus intézmé-
nyi, szabályozási témaköröket, amelyek világszerte meghatározzák az 
autokratizálódás folyamatát.  
 

 

 

 

                                                 
1 Érdemes utalni itt arra is, hogy a két vezető országban, Svédországban és Dániában a 
(leginkább migrációs kérdésekben) szélsőséges politikai csoportoknak ennek ellenére 
komoly térnyerése figyelhető meg. Bár a 2022. szeptember 11-i választásokat a szociál-
demokraták megnyerték, ugyanakkor jobboldali kisebbségi kormány alakult azáltal, 
hogy a legerősebb jobboldali párt, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nem kerültek be 
a kormányba, azonban a kisebbségi kormányt „kívülről” támogatják. A harmadik és 
tradicionálisan jobboldali svéd erő a Mérsékelt Párt vezetésével így egyfajta szivár-
ványkormány alakult (a Liberálisok és a Kereszténydemokraták részvételével) a legtöbb 
szavazatot szerző (szélső)jobboldali Svéd Demokraták külső támogatása mellett (kima-
radásuk oka hivatalosan az volt, hogy a Liberálisok nem voltak hajlandók közösen kor-
mányozni a szélsőjobboldallal). Ez ugyan a jelenlegi helyzetben megnyugtató, de az a 
tény, hogy a pártok szintjén a hagyományosan erős szociáldemokraták kihívója a szélső-
jobboldal lehet a jövőben, komoly aggodalomra adhat okot a liberális demokrácia 
szempontjából. A liberális demokráciák másik vezető országaként számontartott Dániá-
ban pedig 2019-ben a szociáldemokraták váratlanul győzelmet arattak a szélsőjobbol-
dallal szemben, de mindezt annak köszönhetik, hogy a kampányban (és nem mellesleg 
azóta is) erősen szélsőséges migrációellenes retorikát tettek magukévá. Lásd erről: 
https://merce.hu/2021/07/26/dania-igazi-problemaja-nem-a-bevandorlas-hanem-a-
szelsojobboldali-politika-ami-szembemegy-az-orszag-ertekeivel/ 
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2. Az autokratikus legalizmus és a visszaélésszerű alkotmányosság 
 
Kim Lane Scheppele egy, azóta gyakran idézett tanulmányában amellett 
érvel, hogy a liberális demokráciák végét meglehetősen egyszerű folya-
mat határozza meg: egy karizmatikus, későbbi autoriter vezető demokra-
tikus keretek között hatalomra kerül, majd a demokratikus választási 
eredményre hivatkozva, azt felhasználva konszolidálja a hatalmát, ellehe-
tetleníti az ellenzéki erőket és egyúttal a modern autokraták az alkotmá-
nyos demokrácia eszközét felhasználva, látványos, erőszakos hatalomát-
vétel nélkül építik ki az autokrácia (alkotmány)jogi kereteit (Scheppele 
2018, 545). Önmagában azonban az erős vezető a legtöbb esetben kevés 
mindehhez; a (későbbi) autoriter vezetők kellően felkészültek és okosak 
ahhoz, hogy foglyul ejtsék az alkotmányt, egyúttal pedig demokratikus 
felhatalmazásukat olyan jogi reformokra használják, amelyeknek követ-
keztében a végrehajtó hatalom alkotmányos fékei leépülnek. Mivel pedig 
az egyébként illiberális eszközöket, intézkedéseket egyrészről választási 
felhatalmazás alapján gyakorolják, másrészről pedig alkotmányi és ha-
gyományos jogi eszközöket használnak fel ezen intézkedéseik megalapo-
zására, így végső soron azt állítják, hogy az illiberális hatalomgyakorlás 
legális alapokon áll (Scheppele 2018, 547-58). A szerző írásában minde-
nekelőtt Magyarország, Oroszország, Lengyelország, Egyiptom, Török-
ország, Venezuela és Ecuador példáján keresztül mutatja be a helyzetet. 

Hasonlóan, az alkotmányjoggal való visszaélésre fókuszál David 
Landau is, aki a visszaélésszerű alkotmányosság (abusive 
constitutionalism) fogalmával kapcsolatban szintén arra a következtetésre 
jut, hogy a modern demokráciák nem katonai puccsok (vagy hasonló 
erőszakos cselekmények) következtében jönnek létre, hanem jól megter-
vezett, formálisan alkotmányos eljárások eredményeként. A szerző állás-
pontja szerint mindez azt eredményezi, hogy az – akár többszöri – alkot-
mánymódosítással, vagy akár új alkotmány elfogadásával az autoriter 
vezetők célja politikai hatalmuk bebetonozása. Az így létrejött alkotmá-
nyok, alkotmányos rezsimek továbbra is látszólag úgy néznek ki, mint a 
liberális demokratikus alkotmányok, azonban ténylegesen a demokrati-
kus értékek aláaknázását, egyúttal pedig a politikai hatalom birtokosának 
hatalmát biztosítják (Landau 2013, 191). A szerző legfontosabb példa-
ként mindezek illusztrálására Magyarország, Kolumbia és Venezuela 
alkotmányos helyzetét mutatja be. 

A fenti példákból is jól látható, hogy a korábban a liberális demokrá-
cia útjára lépő országok egy jelentős része mára az autokratikus vagy 
autokratizálódó országok közé sorolható. Bár talán csekély esély van 
arra, hogy Fukuyama jóslata beigazolódik, a tendencia mindenesetre el-
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lentétes irányba mutat. A modern autokráciák megismerésének, az elle-
nük való küzdelemnek pedig elengedhetetlen eleme az alkotmányos disz-
funkciók felismerése.  
 
3. Intézményi változások 
 

3.1 Politikai felhatalmazás demokratikus választás útján 
 
Valamennyi modern autokrácia – miként azt a fentiek alapján is láthattuk 
– kiépülésének egyik fontos előfeltétele a választási győzelem. Ennek 
hiányában az autokratikus legalizmushoz szükséges alkotmányos refor-
mok bevezetésére aligha lenne lehetőség. A jog útján történő hatalomki-
építés kapcsán Vlagyimir Putyin orosz elnök (és rendszere) számít az 
egyik úttörőnek. A választás manipulálásának egyik fontos aspektusa volt 
részéről, hogy a központosítás jegyében – amely nélkül aligha működik 
autoriter hatalom – egyrészt visszahívta a helyi önkormányzati vezetőket, 
másrészt pedig saját embereit helyezte a helyükre (Scheppele 2005, 
1013-15).  

Egy másik, jól ismert egykori autokrata, Hugo Chávez 1998-ban meg-
nyerte az elnökválasztást a két vezető politikai párton kívül felépített 
rendszerellenes kampányt felhasználva (Landau 2013, 203). Chávez po-
pulista retorikája választási győzelmet, majd politikai hegemóniát jelen-
tett számára, amelyet az ellenzéket diszkrimináló jogi szabályozással 
erősített meg, ezáltal korlátozva a szabad politikai versenyt (Weyland 
2013). Mivel pártja kevésbé volt beágyazva a kormányzati struktúrába, 
ezért ahelyett, hogy saját embereit építette volna be a régi rendszerbe, a 
megörökölt alkotmányos berendezkedést vette támadás alá, kikényszerít-
ve azt, hogy az új alkotmányozó tanács olyan alkotmányt írjon, amely 
számára kedvező feltételeket teremtett (Landau 2013, 204-06). Az új 
alkotmány lehetőséget biztosított Cháveznek arra, hogy véghez vigye 
autokratikus programját – a programot, melyet a választást megelőzően 
nem hangoztatott – melynek lényege egy megerősített (korlátlan?) elnöki 
hatalom volt a korábban, a hatalom korlátjaként fellépő szenátus mellő-
zésével (Corrales 2015, 38).  

Chávezhez hasonlóan a népszuverenitás elvét használta fel Rafael 
Correa, Ecuador elnöke ahhoz, hogy számára kedvező, új alkotmányt 
fogadjon el. Miután 2006-ban egy forradalmi politikai programmal meg-
nyerte az elnökválasztást, Correa maga hívta össze az alkotmányozó gyű-
lést, amely – nem meglepő módon – számára kedvező szöveggel kodifi-
kálta az alkotmánytervezetet (Torre 2013, 34). Az új alkotmányt pedig 
2008-ban népszavazás erősítette meg, amelynek során a szavazók 64 
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százaléka támogatta azt. A végeredmény egy „hiperprezidenciális” rend-
szer lett, amelyet azonban az alapvető jogok meglehetősen kiterjesztett és 
széles felsorolása tett „elfogadhatóvá” (Torre 2013, 34). Ez a megoldás, 
nem egyedi, ugyanis az autoriter vezetők számára fontos annak látszata, 
hogy az alkotmányos eszmék és jogok meglehetősen széles (lát-
szat)érvényesülésére hivatkozhassanak, ennek érdekében pedig az autori-
ter alkotmányok számos, az egyébként liberális demokráciákénál sok 
esetben szélesebb látszatjogállami mechanizmusokat építenek bele a 
rendszerbe. 

Természetesen az egyszeri választási siker, amelyet a legtöbb autokra-
tikus vezető esetében, populista eszközök igénybevétele előz meg, nem 
feltétlenül jelent garanciát az autokratikus alkotmányosság vagy 
legalizmus kiépítésére, egyúttal pedig a következő választási győzelemre. 
A populisták alternatív alkotmányos rezsim kiépítésére törekednek, 
amely alternatív abból a szempontból, hogy a liberális-demokratikus al-
kotmányos rezsim kritikájává válik, miként ezt Paul Blokker helyesen 
megállapította a populista alkotmányosság körülírása kapcsán. A populis-
ta alkotmányosság ugyanakkor egyúttal számos tekintetben kéz a kézben 
jár az autokráciák kiépítésével. A liberális demokratikus alkotmányosság 
olyan jogi tradíciókból építkezik, mint a hatalom korlátozásának elve, 
vagy a demokratikus önkormányzás fontossága, utóbbival összefüggés-
ben pedig felmerül a külső korlátozásoktól mentes önkormányzás joga. A 
populista alkotmányosság azonban a többségi elven alapuló politikai ha-
talom jogi korlátozásának eszközeit elveti, ugyanakkor egy olyan alkot-
mányos rendszert képzel el, amely a többség szuverén döntését minden 
egyéb érték fölé helyezi (Blokker 2017).  

Ezen a ponton érdemes röviden különbséget tenni az alkotmányosság 
(amelyet itt most a jogállamiság egyik elengedhetetlen tartalmi követel-
ményeként fogok fel) és a demokrácia között, amelyek egyidejű működé-
se csak jól működő liberális demokráciákban evidencia. Az alkotmányos-
ság és a demokrácia könnyen ellentétes értékekké válhatnak, amikor egy 
történelmi pillanatban úgy tűnik, hogy az alkotmányos alapelvek és me-
chanizmusok akadályozzák az emberek többségi akaratát. Ha ezt a törté-
nelmi momentumot az autoriter vezető – leginkább populista eszközök 
igénybevételével – felismeri és kihasználja, akkor az alkotmányosság 
eszméje és a demokrácia (demokratikus hatalomgyakorlás) könnyen 
egymás ellentétévé válhatnak. Így például egy népszerűtlenné váló kor-
mányzat vagy válság miatti társadalmi elégedetlenség is eredményezhet 
olyan választási eredményt, amely során elsöprő győzelmet arat egy 
olyan vezető vagy párt, amely az alkotmányos demokrácia és a jogállam 
felszámolására törekszik. A fennálló, avagy korábbi alkotmányos rezsim 
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és az alkotmányosság eszméje könnyen azonosíthatóvá válik az emberek 
szemében mindazzal a problémával, amelyet el kellett szenvedniük, így 
válik el a többségi elven alapuló hatalomgyakorlás a jogállamiság, az 
alkotmányosság eszméjétől. Ha az így elért választási sikert meglovagol-
va az autokrata vezető képes a támogatottság fenntartására és az alkot-
mányos szabályok átalakítására, akkor a későbbiekben joggal hivatkozhat 
a „többségi” döntés alkotmányos legitimációjára. Érdemes megjegyezni, 
hogy a többségi demokrácia feltétel nélküli elfogadása a modern 
demokráciafelfogások számára is komoly dilemmát jelent, mellyel össze-
függésben Ronald Dworkin például a partnerségi demokrácia koncepciót 
ajánlja (Dworkin 1996). 

Magyarországon 2010-ben a Fidesz megnyerte a parlamenti választá-
sokat, részben a szocialista-szabaddemokrata koalíció elhibázott gazda-
ságpolitikája és a gazdasági világválság nem megfelelő kezelése miatt. A 
korábbi ellenzéki párt sikerének egyik kulcsa – az akkori kormánypártok 
hibái mellett – a populista politikai eszközök alkalmazása volt. A már 
akkor is meglehetősen aránytalan választási rendszer eredményeként 
(melynek egyik fontos eleme volt az eredeti, négy százalékos parlamenti 
küszöb öt százalékra emelése még 1994-ben, annak érdekében, hogy 
megelőzhető legyen egy weimari típusú antidemokratikus átrendeződés) 
a Fidesz-KDNP az 53 százalékos választási győzelme következtében 
(Bánkuti-Halmai-Scheppele 2012) megszerezte a parlamenti mandátu-
mok majdnem 68 százalékát (67,88 %), amely szám szerint 262 képvise-
lői helyet jelentett az akkor 386 fős parlamentben (Scheppele 2022). A 
populizmus térnyerését mutatta az is, hogy a Jobbik, szélsőjobboldali-
populista párt a parlamenti helyek 12,18 %-át, vagyis 47 mandátumot 
szerzett. 2010-re tehát a baloldali-liberális pártok jelentős térvesztése 
mellett a (szélső)jobboldali populista erők gyakorlatilag egyeduralkodói 
lettek a magyar parlamentnek.  

Bár a választási kampányban erről nem esett szó, a kétharmados több-
ség egyik első intézkedése egy új alkotmány (a későbbi egypárti Alaptör-
vény) megalkotása volt. Mindehhez szüksége volt az alkotmányos fékek 
leküzdésére is, amelyek eredendően az alkotmányozással kapcsolatos 
széleskörű konszenzusra vonatkozó követelményt voltak hivatottak biz-
tosítani. Ennek megfelelően tehát az új kormánypárt mindenekelőtt mó-
dosította az Alkotmányt akként, hogy az 1994-ben szintén kétharmados 
többséget szerzett szocialista-liberális koalíció által az Alkotmányba be-
lefoglalt, az új alkotmány koncepciójának elfogadását négyötödös parla-
menti többséghez kötő szabályt hatályon kívül helyezte, valamint korlá-
tozta az Alkotmánybíróság hatáskörét. A kétharmados többséget kihasz-
nálva pedig nem pusztán egy új Alaptörvényt fogadott el – az ellenzék 
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teljes kihagyásával a kodifikáció során – hanem az alkotmánybírók jelö-
lésének szabályait is átírva immáron lehetővé vált, hogy kizárólag a kor-
mánypártok számára elfogadható jelölt lehessen alkotmánybíró. Az új 
alkotmánybírósági törvénnyel, illetve a bírósági szervezet átalakításával 
(mindkettőről a későbbiekben részletesen lesz szó) pedig egyértelművé 
vált, hogy sem a parlementen belül, sem pedig azon kívül nincs érdemi, 
jogállami kontrollja a politikai hatalomnak (Drinóczi-Mészáros 2022, 99-
100). A politikai célokból történő alkotmánymódosítások (melyek sok 
esetben a korábban hatályos szöveggel tartalmában ellentétesek is voltak, 
így különösen az egyéni jogokat és szabadságokat korlátozó intézkedé-
sek) pedig nemcsak az ország autokratikus átmenetét segítették, hanem 
egyúttal formálisan legalizálták is az illiberális rezsimet (Landau 2013, 
195-196, 208-211). 
 

3.2 (Alkotmány)bírósági felülvizsgálat  
 

A modern autokráciák leginkább abban különböznek a hagyományosnak 
tekinthető, régi autokratikus rezsimektől (különösen pedig a diktatúrák-
tól), hogy ezekben az országokban a „látszat-jogállamiság” és „látszat-
demokrácia” fenntartása kulcsfontosságú, legitimációs szerepük van 
(Magyarország és Lengyelország esetében pedig ráadásul ez a nemzetkö-
zi demokratikus közösségekhez, szövetségi rendszerekhez tartozás szem-
pontjából is kulcsfontosságú), nem csupán a hatalom megszerzésének és 
megőrzésének erőszakos eszközei. Mindez pedig nem pusztán azt jelenti, 
hogy fenn kell tartani a választásokat és biztosítani a formális alkotmá-
nyos kereteket, hanem ezen felül elengedhetetlen a hatalommegosztás 
elvének prezentálása is. A parlamenten belül ez leginkább az ellenzék 
jelenlétében, míg azon kívül a kormány és a parlament ellenőrzését bizto-
sító intézmények fenntartásában érvényesül. Alkotmányos demokráciák-
ban a legfontosabb független, a parlamenten, kormányon és politikai pár-
tokon kívül elhelyezkedő intézmények a bíróságok és az alkotmánybíró-
ságok. A modern autokraták – felismerve az intézményi keretek és így a 
bírói függetlenség látszólagos biztosításának fontosságát – hatalomépíté-
sének egyik általánosnak tekinthető gyakorlatává vált a bíróságok „elfog-
lalása” (az angol „packing” or „capturing the court” találóbb kifejezése a 
bíróságok politikai célból történő feltöltésének). Így járt el mindenekelőtt 
Törökország korábbi miniszterelnöke, immáron elnöke, Recep Tayyip 
Erdoğan, aki amellett, hogy saját embereivel töltötte fel a török alkot-
mánybíróságot, egyidejűleg kiterjesztette a bíróság jogkörét (Cook 2016). 
Egyes autokráciákban a bíróságok önmaguktól hajoltak meg a populista 
vezető akarata előtt, miként az történt Venezuelában. Hugo Chávez, miu-
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tán megnyerte a választásokat, azt tapasztalta, hogy valamennyi, a de-
mokratikus kontroll szempontjából létfontosságú intézményben az ellen-
zék emberei találhatók. Ezért, hivatkozva a népszuverenitás és a többségi 
demokratikus döntés elvére, új alkotmánnyal és népszavazással kívánta 
ezt a számára nehéz helyzetet ellensúlyozni. Mivel a hatályos alkotmány 
– sok más országéhoz hasonlóan – nem rendelkezett egy új alkotmány 
elfogadásának szabályairól (az alkotmány módosítására egyebekben a 
Kongresszusnak volt hatásköre), ezért Chávez amellett érvelt, hogy az 
eredeti alkotmányozó hatalom a nép, így azt javasolta, hogy népszavazás 
döntsön az alkotmányozó gyűlés létrehozásáról. Amikor a népszavazási 
kérdés a Legfelső Bíróság elé került, a bíróság azt állapította meg, hogy 
az eredeti alkotmányozó hatalom (ezáltal gyakorlatilag elfogadva Chávez 
érveit) elsődlegességet élvez a bírói hatalommal szemben, vagyis ebben a 
kérdésben a bíróságnak nincsen hatásköre dönteni. Végül tehát a Legfel-
ső Bíróság minimalizmusa azt eredményezte, hogy az alkotmányozás 
folyamatában és a későbbiekben az alkotmányértelmezés kapcsán a testü-
let teljes mértékben háttérbe szorult, mint „jogállami” intézmény (Landau 
2013, 203-205). 

Miként erre a korábbiakban már utaltam, Magyarországon is hasonló 
folyamatok mentek végbe, mindenekelőtt az Alkotmánybíróság tekinte-
tében. Ez a fejlemény különösen azért aggasztó, mert a World Justice 
Project legfrissebb, 2022-es jogállamisági felmérése szerint az 
összpontszám tekintetében hazánk 140 országból a 73. helyen szerepel, 
egyebek mellett Panama, Tunézia vagy Bosznia után (a legrosszabb mu-
tatókkal a 140. Venezuela rendelkezik, Törökország a 116., Ecuador a 
93., Lengyelország pedig a 36. – utóbbi eredmény jó eséllyel annak kö-
szönhető, hogy Lengyelország a korábban alkalmazott, bírói függetlensé-
get korlátozó intézkedéseit a jogállamisági feltételrendszerről szóló euró-
pai uniós mechanizmus keretében kivezeti a belső jogból). Ami viszont a 
bíróságok függetlenségével és a polgári, illetve emberi jogok érvényesí-
tésével kapcsolatos pontszámot illeti, Magyarország mélyen az Európai 
Uniós átlag alatt, olyan országok között helyezkedik el, mint Burkina 
Faso, Fülöp-szigetek, Törökország, Zimbabwe vagy éppen Nepál. A pol-
gári jogérvényesítési indexe alapján hazánk a 102., a büntető igazság-
szolgáltatási indexe alapján a 67., az alapvető jogok védelme terén a 70., 
míg a kormányzati hatalom kontrollja (ami végső soron a hatalommeg-
osztási index) szerint pedig csak a 121. helyen áll. Ez utóbbi mutató kü-
lönösen azt jelzi, hogy Magyarországon a független bírói (alkotmánybí-
rói) kontroll helyzete Kamerun, Banglades, Bolívia, Togo vagy éppen 
Kongó szintjén van (WJP 2022). Megjegyzendő, hogy egyebek mellett a 
bírói függetlenség helyzete miatt komoly kritikákat kapó Lengyelország 
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ezen mutató alapján, bár mélyen az EU átlag alatt, de a hazánknál előke-
lőbb 66. helyen áll. Önmagában ez is azt jelzi, hogy a kormányzati (poli-
tikai) hatalom feletti bírói, alkotmánybírói kontroll Magyarországon gya-
korlatilag nem létezik.  

Magyarországon az új alkotmány és az alkotmánybírósági törvény el-
fogadását megelőzően – miként erről már esett szó – a Parlament jelentő-
sen csökkentette az Alkotmánybíróság hatáskörét. A politikai indíttatású 
alkotmánymódosítások közül kiemelkedett az, amely – a visszaható hatá-
lyú adózás alkotmányellenességéről szóló bírósági döntést követően, 
mintegy arra válaszul – visszavágta a testület hatáskörét adó- és költség-
vetési ügyekben (Halmai 2012, 191-192). Bár a bíróság régi tagjainak 
„kiszorítása” és új, kormányhoz közelebb álló bírák megválasztása 2010-
ben az 1989-es Alkotmány módosításával és a testület létszámának 11-ről 
15 főre növelésével megkezdődött, a még a korábbi tagok szavazatával 
meghozott – egyúttal pedig markáns különvéleményekkel tarkított – 
61/2011. (VII. 13.) AB határozat egyértelművé tette, hogy a politikai 
célokból motivált alkotmánymódosítások alkotmánybíróság általi, tar-
talmi felülvizsgálatára nincsen lehetőség.  

De nem ez volt az egyetlen olyan eset, amikor a még részben függet-
lennek tekinthető testület nem kielégítően látta el az alkotmányos kont-
rollt. Egy évvel később pedig, amikor az Alaptörvény elfogadásához fű-
zött átmeneti rendelkezéseket, azon belül pedig különösen bírák (így a 
rendes bírósági vezetők) kényszernyugdíjazását lehetővé tevő szabályo-
kat vizsgálta az Alkotmánybíróság, bár a szabályozást alkotmányellenes-
nek nyilvánította, nem rendelkezett arról, hogy mi történjen az addigra 
már állásukat vesztett bírókkal [33/2021. (VII. 17.) AB határozat]. Miu-
tán pedig a bíróság egyértelművé tette, hogy az Alaptörvény rendelkezé-
seinek felülvizsgálatára semmilyen körülmények között sincsen módja 
(kivéve persze a jogalkotási eljárás keretében bekövetkező érvénytelen-
ségi hibákat), a kétharmados kormánytöbbség rendszeresen fogadta el az 
egyébként alkotmányellenes tartalmú alaptörvény-módosításokat, úgy 
mint az életvitelszerű köztéren tartózkodás kriminalizálását lehetővé te-
vő, illetve a család tradicionális felfogását szentesítő negyedik módosí-
tást, vagy éppen a rendeleti kormányzás lehetőségét jelentősen megköny-
nyítő kilencedik és tizedik módosításokat (Halmai 2022; Mészáros 2022; 
Halmai – Mészáros – Scheppele 2020).  

A rendes bíróságok elfoglalása az Országos Bírósági Hivatal létreho-
zásával kezdődött, amelynek első elnöke egyidejűleg volt a kormányzó 
párt egyik befolyásos politikusának felesége, illetve az a személy, aki 
szinte egyedüliként dönthetett a bíróságok finanszírozásáról, az ügyek 
áthelyezéséről vagy éppen a bírósági vezetői pályázatokról. A rendes 



232 

bíróságok elfoglalására több időre volt szükség, ugyanakkor 2020-ban, 
amikor Varga Zs. Andrást választották a Kúria elnökévé, a legfőbb bírói 
fórum függetlensége sok szempontból erősen megkérdőjeleződött. A volt 
alkotmánybíró ugyanis nem pusztán bírói joggyakorlattal nem rendelke-
zett, de korábban évekig a legfőbb ügyész helyetteseként szolgált, ráadá-
sul joggal vádolható azzal, hogy nem csak a bíróságok belső működését 
nem érti, hanem a kormánypárt iránti szimpátiája miatt érdemi politikai 
kontrollfunkcióra képes bírósági szervezetet aligha tud vezetni (Kazai – 
Kovács 2020; Kovács – Vadász 2020; Kovács 2022). 

Amíg Magyarország az autokratikus legalizmus egyes megoldásait 
Európai Unión kívüli autokrációktól kölcsönözte, addig Magyarország 
példáját az unión belül Lengyelország követte. A lengyel PiS kormány 
mindenekelőtt az alkotmánybíróság elleni támadással kezdte kiépíteni 
autokratikus rendszerét, majd ezt követte a rendes bírósági rendszer el-
foglalása. A magyar gyakorlatot alapul véve – ahol a nyugdíjkorhatár 
radikális csökkentése azt jelentette, hogy az ország bírósági vezetőinek 
körülbelül fele „kiesett” a rendszerből – a lengyel kormány is az alsóbb 
bíróságok elnökeinek eltávolításával kezdte. Ugyanakkor a lengyel meg-
oldás kevésbé volt a magyarhoz – vagy éppen az egyiptomi muszlim 
testvériségéhez, amely a magyar megoldást alkalmazta a nyugdíjkorhatár 
csökkentésével (Risley 2015) – hasonlóan kifinomult, mivel egy új tör-
vényhez kapcsolódó átmeneti szabály biztosította az igazságügyi minisz-
ternek, hogy hat hónapon belül eltávolítsa pozícióikból az alsóbb bírósá-
gok vezetőit 2017 nyarán (Sledzinska – Simon 2017). Akárcsak Magyar-
országon, a lengyeleknél is a kritikákra adott egyik adekvát válasz az 
volt, hogy az adott megoldást egy – név nélkül megjelölt – másik tagál-
lamban már alkalmazták (Scheppele 2018, 553). 
 
4. Konklúzió 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyjából egy évtizednyi autokratikus 
konszolidáció elegendő ahhoz, hogy egy ország kapcsán arról beszélhes-
sünk, hogy az véglegesen kiiratkozott a globális demokráciák családjából 
(Scheppele 2018, 555). A rövid elemzésből mindenképpen kitűnik, hogy 
valamennyi autokratikus rezsim (legyen az akár versengő vagy befejezett 
autokrácia) kiteljesedése szempontjából elengedhetetlen az alkotmány 
vagy az alkotmányos szabályok átírása mellett a bíróságok, alkotmánybí-
róságok érdemi kontrolljának leküzdése. Ennek keretében a legegysze-
rűbb megoldás lehet a bíróságok feltöltése lojális emberekkel, ugyanis ez 
a módszer nem pusztán békés, vagyis kevésbé (netán egyáltalán nem) 
kelt fel figyelmet, hanem ráadásul demonstrálja az autoriter vezetés elkö-
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teleződését a „jogállami fékek” iránt. Még akkor is, ha ezek a bíróságok 
érdemi kontrollfunkciót aligha töltenek be (Landau 2013, 239). A fenti-
ekben bemutatott példák alapján megállapítható, hogy a populizmus esz-
köze arra is szolgál, hogy segítse a választási eredmények demokratikus 
legitimitását, még egy általánosságban aránytalan, korlátozott, egyenlőt-
len választási rendszerben is. A populizmus segíti a (látszat)legitimitást, 
míg a (látszat)legalitást az autokratikus eszközök biztosítják. Az autokra-
ta vezetők és pártjaik ekként a demokratikus értékrendet önös politikai 
érdekeik szolgálatába állítják, azáltal, hogy a rendszeres időközönként 
megtartott parlamenti választások eredményére hivatkoznak, amely vá-
lasztások éppen az autokratikus legalizmus segítségével felépített rend-
szerben az autokratáknak kedveznek. Az így megszerzett „legitimitást” 
pedig korlátlan hatalomgyakorlásra használják fel a következő választá-
sokig.  
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Fekete Szabolcs – Szentpéteri Nagy Richard∗∗∗∗ 

 

Egy alkotmányozó népszavazás ereje 
 
Szabó Gábor életműve előtt fejet hajtva az alábbiakban mindenekelőtt 
kétféle népszavazás megengedhetősége – és szükségessége – mellett sze-
retnénk érvelni. Egyfelől megvizsgáljuk, tartható-e népszavazás a jelen-
leg hatályos Alaptörvényről, másrészt azt a hipotetikus kérdést vesszük 
elő, hogy vajon rendezhető-e népszavazás Magyarországon egy majdani 
– és valamennyi majdan létrejövő – alkotmányról. Ezért egyrészt a hatá-
lyos Alaptörvény népszavazással történő megerősítésének egykori elmu-
lasztását pótlandó, egy országos referendum lebonyolítása mellé kere-
sünk érveket az alább következő – legalitási és legitimitási – megfontolá-
sok alapján, másfelől egy majdani alkotmánytervezet népszavazással 
történő elfogadásának indokoltságát hangsúlyozzuk egy távolabbi, talán 
boldogabb időkre vonatkozóan. Ennek során számos elvi és gyakorlati 
megfontolásra lesz célszerű kitérni, de mindenekelőtt az alkotmánymeg-
erősítő népszavazások, és egyáltalán a demokratikus népszavazások álta-
lános műfaji sajátosságairól szükséges néhány alapozó megállapítást 
tenni. 
 
1. Népszavazás az alkotmányról 
 
A modern nyugati demokrácia – mint ismert – mindenekelőtt liberális, 
politikai és képviseleti (Sartori 1999), melynek alapja a teljes démoszt 
felölelő periodikus, szabad és tiszta választás – elsősorban (legalább) a 
törvényhozásba (Dahl 1971). Noha időről időre felvetődik, hogy – a 
technikai eszközök mára már kétségtelen megléte révén – a képviselet 
intézményét akár hosszú távon is kiválthatja a közvetlen, a részvételi, a 
deliberatív és a kvázi-közvetlen demokrácia (illetve ezek arányos vegyí-
tése), minden releváns közéleti kérdés népszavazáson történő eldöntése 
nyilvánvalóan nem helyeselhető, nem kívánatos, sok problémát felvető, 
gondokat okozó, és azokat megoldani nem tudó irány (Pateman 1970). 

Így aztán a „népszavazásos demokrácia” helyett alighanem a népsza-
vazás intézményének legfeljebb kiegészítő, kivételes használata indokolt 
(ha egyáltalán) – a képviseleti demokrácia jótéteményeinek megtartása 
mellett. A „több demokrácia” igénye számos esetben magát a demokráci-

                                                 
∗ A szerzők a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet tudományos főmun-
katársai 
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át számolja fel – ahogy ezt mára már klasszikussá vált kutatói feltárták –, 
amint maga a demokrácia is kifejezetten hajlamos önmaga felszámolásá-
ra, miként ezt mind a demokráciaelmélet, mind a történelmi tapasztalat 
kitűnően és fájdalmasan mutatja (Hayek 1960). 

A nyugati demokráciák között szép számmal vannak olyanok, ame-
lyek országos szinten (adott esetben föderális szinten) nem is engedik a 
népszavazást, és olyanok is, amelyek gyakran élnek vele (akár a vertika-
litás minden szintjén).1 Ugyanakkor azok az országok, amelyek a képvi-
seleti demokrácia intézményei mellett szubszidiáris, mögöttes jelleggel 
alkalmazzák a népszavazás intézményét, a referendumokat elsősorban 
szuverenitási kérdések eldöntésére használják, mert azokban valóban – 
mondhatni – a nép a kompetens (Friedrich 1941). Magyarország e tekin-
tetben igencsak kivétel, mert – mint alább látni fogjuk – nálunk éppen a 
szuverenitási kérdések nem bocsáthatók népszavazásra. 

Azonban a népszavazásokkal kapcsolatban nemcsak általános problé-
mák vethetők fel (a legtöbb elméleti kritika a népszavazások zéró össze-
gű játszmára hasonlító karaktere, win-lose jellege, továbbá manipulálha-
tósága, tendenciózussága és elcsalhatósága körül fogalmazódik meg, lásd 
erről: Sartori 1999, 72), de a szuverenitáshoz kapcsolódó népszavazások, 
mindenekelőtt az alkotmánymódosító vagy alkotmányozó népszavazások 
különösen is próbára teszik a demokráciaelméleteket. E helyütt nem kell 
külön elemeznünk a népszavazások „demokratikus” jellegét, de még ha 
az intézményt minden tekintetben demokratikusnak fogadnánk is el (ami-
re nem lenne feltétlen okunk – lásd Van Reybrouck 2017), a kérdés annál 
jogosabban vetődnék fel, miszerint mi köze van az alkotmánynak a de-
mokráciához, vagyis hogyan egyeztethető össze az alkotmányosság és a 
demokrácia eredetileg egymással polárisan szembemenő koncepciója. 

E problémára itt nem térhetünk ki részletesen, de világos, hogy az al-
kotmányok éppen arra valók, hogy szabályozzák, és ezzel egyben korlá-
tozzák is az államot, beleértve annak demokratikus részét is, vagyis ha az 
alkotmány a demokrácia korlátozásaként fogható fel, akkor aligha indo-
kolt az alkotmányról népszavazást tartani. Minthogy a népszavazás éppen 
demokratikus, többségi, elhatározó jellege szembekerül az alkotmánynak 
a többségi véleményeken felülemelkedő karakterével, a nép általi alkot-
mányozás aligha történhetik népszavazással, hiszen az alkotmány nem 
csak a többség számára kíván attraktív lenni (ha a többségnek írnák, nem 
lenne rá szükség, hiszen a többség a törvényhozásban úgyis kifejeződik). 

                                                 
1 A szövetségi államok közül az előbbire az Egyesült Államok és Németország, az 
utóbbira – természetesen – Svájc a legtöbbet felhozott példa. 



238 

Tekintve, hogy az alkotmánynak éppen az a rendeltetése (amiként 
csak ez lehet az ambíciója is), hogy jószerivel „mindenkinek”, az egész 
politikai közösségnek megfeleljen (és ez nem illúzió), a róla szóló döntés 
aligha lehet demokratikus, hiszen éppen arra találták ki, hogy a benne 
szabályozott kérdéseket kivegye a többség által eldöntendő kérdések ha-
tálya alól. Ha az alkotmány nem ilyen lenne (és nem a közös értékeket 
tartalmazná), akkor nyilvánvalóan nem volna rá szükség, aminthogy a 
világ számos alkotmánya sajnálatosan nem is ilyen, és nem tölti be első-
rendű funkcióját. 

Az alkotmányról való népszavazás (ahogyan az alkotmánymódosító 
népszavazás is) ennek ellenére igen népszerű a világon, és a világ jelen-
leg hatályban lévő alkotmányainak egy jelentős részét alkotmány-
megerősítő népszavazással fogadták el. Minden bizonnyal azért, mert 
valójában teoretikusan is aligha kerülhető meg a nép véleményének kiké-
rése egy olyan dokumentum esetén, amely az egész politikai közösség 
alapdokumentuma kíván lenni. 

Ezúttal csak Európából hozva példákat, nem tartható közömbösnek, 
hogy az adott alkotmányt a politikai közösségnek mekkora hányada fo-
gadja el. Ugyanakkor már az is lényeges, hogy egyáltalán hányan vesz-
nek részt a népszavazáson.  

Mint ismert, az 1958-as francia alkotmányról szóló népszavazáson a 
franciák mintegy 80 százaléka fejezte ki akaratát. 1978-ban az új spanyol 
alkotmányról szóló népszavazáson a spanyolok 67 százaléka mondott 
véleményt. A részvételi arány például Albániában még akkor is viszony-
lag magas volt, amikor 1994-ben az albán választópolgárok többsége 
elutasította a Berisha akkori elnök által kierőszakolt, és az elnöki hatal-
mat nagymértékben kiterjeszteni hivatott alaptörvényt, ráadásul ezt olyan 
népszavazáson tette, amelynek indokoltságával sem értett egyet, mégis a 
polgárok mintegy 60 százaléka fontosnak tartotta, hogy kifejezze véle-
ményét.2  

Hatvan, hetven, nyolcvan százalékos népszavazási többségek termé-
szetesen elég vaskos többségeknek számítanak, de hol vannak mindezen 
arányok a kívánatostól! Az alkotmányok – amelyek a teljes népesség 
számára íródnak – ezen arányoknál nagyobb támogatásra tathatnak 
igényt, ezért az alkotmánymegerősítő referendumok alapvetően külön-
böznek más népszavazásoktól. 

                                                 
2 Az alkotmánytervezet elutasítása után az albán alkotmány-előkészítő munkálatok egy 
időre lelassultak ugyan, de később sikerrel jártak, és végül Albánia is elfogadta rend-
szerváltó alkotmányát. 
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A hatályos lengyel alkotmány elfogadottsága például rendkívül ala-
csony volt a róla rendezett 1997-es népszavazáson, amelyet akár korábbi 
népszavazásokkal is összevethetünk.3 Az az év május 25-i népszavazáson 
a választójoggal rendelkező állampolgároknak csupán 39,8 százaléka vett 
részt. Távol maradt a szavazástól a választók 60,2 százaléka. A leadott 
érvényes szavazatok közül – írd és mondd – 56,8 százalékot számoltak 
meg az alkotmány mellett, és 43,2 százalékot az új alkotmány ellen. En-
nélfogva a felnőtt lakosság egészét tekintve a választópolgároknak csu-
pán 22,6 százaléka fejezte ki egyértelmű egyetértését az ország új alkot-
mányával, míg a választójogosultak 17,2 százaléka egyértelmű nemet 
mondott az alaptörvényre. E sajátos eredmények annak az elvárásnak a 
fényében értékelhetők, hogy az alkotmánynak a legszélesebb értelemben 
vett nép legszélesebb értelemben vett konszenzusán kell alapulnia, vagyis 
a lehető legszélesebb közvélemény legalább hallgatólagos egyetértésén 
kell nyugodnia (Sartori 1999, 71-74). Arról már nem is szólva, hogy jó 
esetben az is kívánatos, ha az alkotmány a polgárok kifejezett szeretetét, 
megbecsülését is kiváltja, sőt, még büszkének is lehet lenni rá, ha jól 
mennek a dolgok, de ez már tényleg csak a legszerencsésebb politikai 
közösségeknek adatott meg. 

Teoretikusan mindenesetre már csak azért is indokolt az alkotmányo-
kat népszavazással elfogadni, mert az alkotmányelmélet alapkategóriája 
éppen az, hogy az alkotmányt a nép hozza, azaz a nép az alkotmányozó, 
vagyis az alkotmányozás alanya a nép, azaz a népé az alkotmányozó ha-
talom. Ennek történeti okait e helyütt nincs módunk feltárni, de az bizo-
nyos, hogy a gyakorlatot sok esetben kifejezetten nehéz volt az elmélet-
hez igazítani. Valójában mindenekelőtt a politikai ráció szép megnyilvá-
nulásának kell tartanunk az alkotmányok szerzőinek általánosan elterjedt 
veretes önmeghatározását, az amerikai alkotmány hagyományából kifor-
rott „Mi, a nép (We the people)” fordulatot, amely eredetileg sem volt 

                                                 
3 A lengyel történelemben a II. világháború után először 1946-ban tartottak referendu-
mot a második kamara, a szenátus megszüntetéséről, a földreformról, az ipar államosítá-
sáról és az ország új nyugati államhatáráról, az Odera-Neisse határról. Az akkori nép-
szavazáson állítólag a lengyelek 87 százaléka vett részt, de sem a részvételi arányról, 
sem a népszavazás eredményéről nem kaphatunk pontos képet az akkori hivatalos ada-
tokból, hiszen az adatok közzétételekor a kommunisták bizonyíthatóan csaltak, még-
hozzá feltehetően nagy arányban. Azóta Lengyelország 1997 tavaszáig két népszavazást 
ért meg. Az egyiket a hatalom 1987-ben erőltette ki „a gazdasági és politikai reformok-
ról”, s ezzel némileg visszaélt a hosszú idő óta első teljesen szabad népszavazás eszkö-
zével, de még ezen a referendumon is a választópolgárok 67 százaléka vett részt. 1996-
ban többkérdéses népszavazást tartottak – röviden szólva – a „privatizációról”, amit a 
lengyelek többsége komolytalannak tartott, és csak 32 százalékuk járult a szavazóur-
nákhoz. 
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igaz, és azóta sem az hiánytalanul, de még ha igaz is, meg nem is, a ha-
gyomány nemcsak a történelmi szükségszerűség, hanem az alkotmány-
elmélet fundamentumai miatt is erős és követendő. 

Hogy a nép miként lehet alkotmányozó, vagyis hogyan tud valójában 
alkotmányt létrehozni, az ugyancsak messzire vezető kérdés, de az al-
kotmányfejlődés világtörténetére futólag rápillantva is feltűnő, hogy jó 
néhány ország e nehéz kérdést alkotmányozó népszavazás megtartásával 
oldotta meg. Általában kevés ötlet mutatkozik arra, hogy mégis hogyan 
másképpen oldhatná meg. 

Egyenesen kézenfekvőnek kell tartanunk, hogy a világ országai a nép-
szavazáshoz – mint alkotmányozó aktushoz – nyúlnak. Más, kombinatí-
vabb eszközök alkalmazása – mint például két egymást követő törvény-
hozás egyaránt minősített többségű döntése ugyanazon szövegről, vagy 
az eredeti alkotmányozás és az alkotmánymódosítás eljárásának egymás-
tól való elválasztása és megkülönböztetése, vagy valamilyen más nép-
részvétel biztosítása a törvényhozási alkotmányozás mellé, vagy ezen 
elemek vegyítése és mixtúrája (mindegyik változatra van példa akár Eu-
rópában is) – kevésbé jut eszébe a mindenkori alkotmányozónak. 

Az alkotmány megerősítéséről szóló népszavazás a legegyszerűbb és 
legegyértelműbb módja az alkotmány elfogadásának – egyben, mint lát-
hattuk, a legnyilvánvalóbb kifejezése a nép valódi támogatásának –, se-
regszemlés, látványos felsorakoztatása a népnek az alkotmány mögé. Az 
alkotmányozó népszavazással a nép kifejezi azonosulását az alkotmány-
nyal, amely – mint teoretikusai kétszáz éve vallják – valójában az ő alko-
tása. 

Akárhogy van is, legitimitási szempontokból nem felesleges egy effé-
le „lekérdezés”, és bár számos elvi és gyakorlati kifogás vethető ellene, 
arra talán megfelelő eszköz lehet, hogy ha a támogatás nem is, az elutasí-
tás legalább megnyilvánulhasson az alkotmánnyal szemben, és alkotmá-
nyos, demokratikus államban – mondhatjuk – már ez sem kis dolog. 
 

2. A nép alkotmánya 
 
A népszavazás elvi problémáinak felvillantása után, tárgyunkhoz közelí-
tendő, érdemes egy pillantást vetnünk az alkotmányfogalom legelterjed-
tebb értelmezésére. E téren mindenekelőtt azt mondhatjuk, hogy alkot-
mányos államban – mint tudvalevő – az állami szervek az alkotmány 
alapján működnek. Ekként azt állíthatjuk, hogy ezen állami szervek azért 
működnek alkotmányosan, vagyis legálisan, azaz törvényesen, más szó-
val a jogrendszer legalitása vagy alkotmányossága azért érvényesül, mert 
van alkotmány. Az alkotmány határozza meg, hogy mely állami szervek 
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mit tehetnek, és ha e szervek az alkotmány szerint járnak el, a működé-
sük alkotmányos működésnek számít. 

Az alkotmány e felfogás szerint létrehozza az alkotmányos intézmé-
nyeket, az állam alkotmányos szerveit, vagyis azokat az intézményeket, 
amelyek egytől egyig az alkotmányból nyerik a legalitásukat, azaz törvé-
nyes mivoltukat egyaránt vissza tudják vezetni közvetve vagy közvetle-
nül az alkotmányra, amely az egész jogrendszert létrehozza. Magát az 
államot is – amely valójában jogrendszer – az alkotmány hozza létre, 
még akkor is, ha állam az alkotmány létrehozása előtt is működött, de az 
írott alkotmánnyal rendelkező alkotmányos jogrendszernek szüksége van 
egy alapdokumentumra, afféle alapnormára, amelytől minden legális 
állami cselekvés származik. 

Alkotmányos államban eszerint nem a törvényhozó hatalom alkotja 
meg az alkotmányt, hanem ellenkezőleg: az alkotmány hozza létre a tör-
vényhozó hatalmat. A törvényhozó hatalom létrehozásával egyidőben az 
alkotmány létrehozza a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltató hata-
lom szerveit is, és mindhárom hatalmi ágra feladatokat testál, vagyis fel-
adat- és hatásköröket állapít meg a számukra, miközben meghatározza 
ezen kompetenciák korlátait is. Más szóval az alkotmány az állami szu-
verenitás egyes attribútumait szétosztja az egyes szervek között, a tör-
vényhozó hatalmat például a törvényhozás szervére (esetünkben a parla-
mentre) allokálja. 

Eszerint a parlament azért alkothat törvényeket, mert erre felhatalma-
zást kapott az alkotmánytól. Egyéb feladatait ugyancsak azért láthatja el, 
mert e feladatok ellátására szintén felhatalmazást kapott az alkotmánytól. 
Minden jogköre az alkotmányból ered, csakúgy, mint a többi állami szerv 
valamennyi jogköre, még ha közvetetten is. Szabadságával addig élhet, 
amíg a kompetenciája terjed, amíg feladatgyakorlása levezethető az al-
kotmányból. Mint tudjuk, minden állami szerv kizárólag csak olyasmit 
tehet, amelyet számára az alkotmány, vagy az alkotmány felhatalmazásá-
val törvény, vagy törvény felhatalmazásával egyéb jogszabály előír, és 
ugyanez vonatkozik az eljárásra is, amelyet követ (Bragyova 1994). 

Így aztán – például – a törvényhozó hatalom azért állapíthat meg köte-
lezettségeket az emberek számára, mert az alkotmány felhatalmazza erre. 
A törvényhozó testület (esetünkben a parlament) nem a néptől veszi a 
legalitását, hanem az alkotmányból. A néptől a legitimitását veszi (nem a 
szuverenitását, mint erre még kitérünk), de ezt is azért, mert a választás 
jogát is az alkotmány határozza meg, ahogyan a választójogot is az al-
kotmány garantálja. Az alkotmány írja elő, hogy (periodikusan; esetünk-
ben legfeljebb négyévenként) választani kell. A nép az alkotmány alapján 
választ képviselőket, mert a törvényhozó hatalom nép általi választását az 
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alkotmány mondja ki, és az alkotmány alapján születnek a választásról 
szóló törvények és rendeletek is. 

A szuverenitást ugyanakkor, amely a néptől ered, a nép nem bízza rá a 
parlamentre. A parlament nem a népszuverenitásból eredő jogait gyako-
rolja. A parlament azokat a jogokat gyakorolja, amelyekkel az alkotmány 
ruházta fel addig a határig, ameddig e felruházás szól. A parlament nem a 
néptől eredezteti a szuverenitását, vagyis az állami szuverenitás egy (fon-
tos) részét, ahogyan a többi állami szerv sem a néptől kapja a szuvereni-
tásnak rá eső hányadát. Minden állami szerv az alkotmányból eredezteti a 
szuverenitás általa gyakorolható attribútumait. A szuverenitás a néptől 
ered (a nép nem hordozója vagy birtokosa a szuverenitásnak, hanem a 
forrása). A nép az alkotmány létrehozásával a szuverenitást az alkot-
mányra ruházza – azzal, hogy azt természetesen bármikor visszaveheti, 
és új alkotmányt hozhat létre, ha úgy kívánja (Chronowski 2005). 

Minthogy az alkotmány létrehozójaként a magunk részéről – teoreti-
kusan – a népet neveztük meg, érdemes röviden a nép fogalmát is szem-
ügyre vennünk, tekintve, hogy a nép maga is egyfajta konstrukció, ame-
lyet éppen az alkotmány konstruál. Az államalkotó, alkotmányozó, al-
kotmányt létrehozó nép olyan dokumentumot hoz létre, állít elő – vagyis 
olyan alapnormát alkot –, amely megnevezi saját magát és a létrehozóját, 
amennyiben meghatározza a népfogalmat az összes velejárójával együtt, 
vagyis magát az államalkotó népességet, amelyből a szuverenitását ere-
dezteti. Eszerint a nép, mint a szuverenitás forrása rábízza szuverenitását 
az alkotmányra egy – jó esetben – hosszabb időre. 

Az Egyesült Államok alkotmányát például – mint láthattuk – egy 
olyan preambulum vezeti be, amelyben az alkotója népként nevezi meg 
magát (We the people), mégpedig az Egyesült Államok népeként, vagyis 
népességeként, azaz lakosságaként (We the people of the United States), 
amely – mint tudjuk – éppen az alkotmány elfogadásával jött létre. Ezzel 
az aktusával mindjárt az alkotmány hatálya alá is helyezte önmagát és azt 
az államot, melyet az alkotmány megalkotásával ugyanabban a pillanat-
ban létrehozott (Szentpéteri Nagy 2022). 

Az alkotmányozás alanyának e különös önmegnevezése mindenesetre 
nemcsak a gyakorlatban terjedt el szerte a világon az elmúlt kétszázegy-
néhány évben, hanem elméletileg is ez az elfogadható megoldás a szuve-
renitás és az autoritás sajátos problémájára, és – mint fentebb láthattuk – 
az államhatalom forrására nézve jelenleg nemigen van más koncepció az 
alkotmányos államok asztalán. 

A magyar Alaptörvény – ezt könnyű belátni – a fenti problémákat 
nem tudta megoldani. Ennek oka mindenekelőtt – de nem kizárólagosan 
– a 2010 óta kiépült magyar politikai rendszerben van. 
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3. Az Alaptörvény legalitása 
 
A 2011. április 18-án elfogadott és április 25-én kihirdetett legfőbb jogi 
norma – a Magyarország Alaptörvénye elnevezésű dokumentum – al-
kotmány-mivoltával és érvényességével kapcsolatban az elfogadása óta 
számos aggály merült fel. E helyütt nem térünk ki e norma érvényessé-
gével kapcsolatos valamennyi kételyre, de későbbi érveink alátámasztása 
érdekében szükséges felvillantanunk azokat a megfontolásokat, amelyek 
a fent mondottakkal összhangban a kérdésről való gondolkodásunkat 
szükségszerűen meghatározzák. 

Ha a Magyarország Alaptörvénye című norma legalitásáról kellene 
szólnunk, nem kevesebb, mint hét megfontolást ajánlanánk a kérdésről 
szóló diskurzus számára. E megfontolások az alkotmányozás alanyával, 
az alkotmány jogfolytonosságával, az alkotmányozók esküjével, az al-
kotmányozásra felhatalmazó alkotmányos rendelkezéssel, az Alaptör-
vény norma-mivoltával, a megelőző alkotmány érvénytelenségének 
Alaptörvény általi kimondásával és az Alaptörvény elfogadásának fo-
lyamatával állnak összefüggésben.  

A kérdés szisztematikus vizsgálata során mindenekelőtt a fenti rövid 
eszmefuttatásra támaszkodva az alkotmányalkotás alanyáról lenne cél-
szerű értekezni, mert e téren sok félreértést érzékelhetünk a közfelfogás-
ban. A probléma teoretikus alapjaival külön is foglalkozhatnánk (minde-
nekelőtt a fent mondottak alapján), de a kérdés konkrétan, az Alaptör-
vény kontextusában is megvizsgálandó, mert a preambulum („Nemzeti 
hitvallás”) és a posztambulum nem kevesebb, mint háromféleképpen 
nevezi meg az alkotmányozás alanyát (és ezekből csak egyszer igaz mó-
don, de akkor meg elméletileg nem helyesen). 

Ezt követően azt a kérdést vizsgálnánk, hogy a hatályos Alaptörvény 
és a 2011. december 31-ig hatályban volt egykori alkotmány között 
mennyiben és hol szakadt meg a – kelseni-harti értelemben vett – legali-
tási láncolat (Kelsen 1988; Hart 1961), ha ugyan megszakadt, és ez 
mennyiben hat ki az Alaptörvény érvényességére. 

A jogfolytonossági problémák után a 2010 áprilisában megválasztott 
Országgyűlés tagjainak esküjével foglalkoznánk, mert meggyőződésünk 
szerint a köztársaság 2010-ben hatályos alkotmányára tett eskü nem en-
gedte volna meg, hogy az esküt tett képviselők egy másik alapnormát 
fogadjanak el, amely még az ő ciklusuk alatt hatélyba is lép, s ők maguk 
is felesküdnek rá. 

Ezután a 2011. december 31-ig hatályban volt köztársasági alkotmány 
alkotmányozásra felhatalmazó klauzuláját vizsgálnánk meg, amely alap-
ján a hatályos Alaptörvény létrejött, és amelyre a hatályos Alaptörvény 
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visszautalva hivatkozik.4 E téren azt állapítanánk meg, hogy – jóllehet 
egy alkotmányozó olyan alkotmányt alkot, amilyet akar – bizony azon 
passzus alapján, amelyre hivatkozva az alkotmányozó az Alaptörvényt 
megalkotta, valójában nem alkothatta volna meg azt a dokumentumot, 
amelyet alkotott. 

E kérdést követően arra a sajátos jelenségre vetülne a figyelmünk, 
mely szerint a hatályos Alaptörvény nem jogszabály (mint erre alább 
még utalni fogunk), mert maga az Alaptörvény nem tekinti magát annak 
(midőn két ponton is utal arra, hogy nem tartja magát jogszabálynak), 
márpedig ez a körülmény érdekesen befolyásolja – az Alaptörvény al-
kotmány-jellegéről kialakított közképen túl – az Alaptörvény norma-
mivoltát – és normativitásának erejét. 

A következőkben azt a kérdést járnánk körül, hogy a megelőző alkot-
mánynak az Alaptörvény által kimondott érvénytelensége mennyiben 
vehető komolyan,5 és ez alapján mennyiben tekinthető érvényesnek a 
megelőző alkotmány alkotmányozásra adott felhatalmazása. 

Végül – ha tér nyílnék – arról értekeznénk, hogyan született meg az 
Alaptörvény a parlamentben, és – nem térve ki a legitimitási kérdésekre – 
szigorúan a legalitás felől nézve megállapíthatnánk, hogy az alkotmányo-
zó jónéhány ponton olyan szöveget hozott létre, amelynek néhány jelleg-
zetességét korábban maga utasította el, ezért az elfogadott szöveg nem 
tükrözi maradéktalanul az akaratát. Ennek konzekvenciái súlyosak, de a 
többi vizsgált kérdéssel együtt végzetesek is lehetnek az Alaptörvény 
legalitására nézve. 

Mivel az alábbiakban legitimációs kérdésekkel is foglalkozunk, érde-
mes kijelentenünk, hogy vizsgálódásaink e szakaszában nem térnénk ki a 
legitimációs kételyekre. Ugyancsak nem bajlódnánk definíciós problé-
mákkal, így nem néznénk meg, mennyiben alkotmány egy alaptörvény, 
milyen jelentőségük van az egyes elnevezéseknek, és mit jelent a különb-
ségtétel (ezt a feladatot másutt végezzük el). Szintén nem térnénk ki a 
legális, alkotmányos, törvényes és érvényes szavak közötti különbségek-
re, minthogy kelseni alapon csak arra irányulna a figyelmünk, hogy a 
Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentum érvényesen jött-e létre, 
azaz a létrejötte alkotmányos, legális, törvényes volt-e, vagyis elfogadá-
sának körülményeit nem terhelte-e meg egynémely olyan jelenség, amely 
                                                 
4 Lásd az előző alkotmány felhívott passzusát: 1949. évi XX. tv. 19. §. (3) bekezdésének 
a) pontját. Vö: a hatályos Alaptörvény átmeneti és zárórendelkezései (Záró és Vegyes 
Rendelkezések) 2. pontjával. 
5 A preambulum és a normaszöveg egyaránt kimondja a megelőző alkotmány érvényte-
lenségét, előbbi ekként: „Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert 
egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.” 
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alapján egy alkotmánybíróság a magyar Alkotmánybíróság által egyko-
ron bevezetett fogalom szerint a dokumentum közjogi érvénytelenségét 
állapíthatná meg. Ugyancsak nem (vagy nem nagyon) foglalkoznánk 
azzal a kérdéssel, hogy megállapításaink milyen közjogi következmé-
nyekkel járnának, ha egy alkotmánybíróság állapítaná meg őket. A ma-
gunk részéről összességében mindenesetre azt állapíthatnánk meg, hogy 
az Alaptörvény érvénytelenségének kimondására többféle tényező szol-
gálhatna alapul, de a fent említett hét körülmény mindegyikének egyen-
kénti megvizsgálása akár hét különböző szempontot adhatna egy érvény-
telenséget kimondó határozat alapjaihoz. Ilyen határozat kimondására 
természetesen az erre hivatott szerven kívül senki sem jogosult, de azt 
bárki leszögezheti, hogy az említett szempontok szerint egy hasonló hatá-
rozat meghozatalára lenne – legalább hétféle – alap. Ez azt jelenti, hogy 
egy – a hatályos Alaptörvényt illető – imaginárius alkotmányossági fe-
lülvizsgálat esetén talán lennének érveink egy érvénytelenséget kimondó 
határozat megszövegezését elősegítendő. Az alább következő, legitimi-
tással kapcsolatos észrevételeinket e legalitási kételyek alapul vételével 
fogalmazzuk meg.6 
 
4. Az Alaptörvény legitimitása 
 
Az Alaptörvény legitimitásáról mindenekelőtt azt állíthatjuk, hogy van-
nak vele – akár a megalkotóira is visszaüthető – problémák, de ítéletünk 
semmiképpen sem lehet sommás. Sem az nem állítható, hogy az Alaptör-
vény illegitim lenne, sem az, hogy a választók teljes mértékben azono-
sulnának vele. 

Azt sem észleljük ugyanakkor – furcsa módon –, hogy az Alaptörvény 
társadalmi elfogadottságában maguk a megalkotói túlságosan hinnének, 

                                                 
6 Ugyanakkor világos, hogy az Alaptörvény esetleges – fent meglebegtetett – formai és 
tartalmi alkotmányellenességét az erre rendelt szerv nem mondta ki, sem egykor, sem 
azóta, sem azonnali, sem visszamenőleges, sem jövőbeli hatállyal. Ellenkezőleg. Éppen-
séggel beszédes, hogy ez a hallgatás az egész államra és lényegében az egész társada-
lomra jellemző. Az Alaptörvényt mind az Alkotmánybíróság (amelynek jogköre, össze-
tétele és ereje időközben is jelentősen megváltozott), mind az összes többi állami szerv, 
valamennyi hatalmi ág és lényegében – hallgatólagosan – a politikai közösség egésze 
érvényesnek ismerte el. Ráutaló magatartással, jogszerű cselekedetei egész sorával, 
vagy kifejezetten (a közfunkciókat ellátó személyek esküjével), továbbá megszámlálha-
tatlan jogszerű eljárásával, jogi aktusok egész seregével lényegében legitimálta a rend-
szert (ide soroljuk az ellenzéki pártok és politikusok egész garmadáját is, természete-
sen). Az is bizonyos, hogy az Alapörvény visszamenőleges érvénytelenségének esetle-
ges jövőbeli, utólagos kimondása beláthatatlan, senki által nem kívánt következmé-
nyekkel járna. 
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vagy hittek volna. Mindenesetre azok az inkább nevetséges, mint komo-
lyan vett kísérletek, amelyek az Alaptörvény legitimitásának erősítésére 
irányultak, nem vezettek jelentős eredményre.7 A közvélemény jelentős 
része távolról sem tudta megkedvelni az Alaptörvényt, még kevésbé ala-
kult ki valamiféle büszkeség iránta. A társadalom bizonyos szegmensei 
pedig egyértelmű ellenszenvvel viseltetnek a dokumentum iránt. 

Nincs tudomásunk megbízható kutatásról a tárgyban, de minden bi-
zonnyal kijelenthető, hogy olyan fokú közmegbecsülés, amely egy al-
kotmány-ambícióval fellépő dokumentum iránt elváratik, bizonyosan 
nem alakult ki a magyar társadalomban. Inkább az jelenthető ki, hogy a 
közvélemény tetemes része az Alaptörvényt a rendszer szimbólumának, a 
hatalom megtestesítőjének, a rezsim reprezentánsának tartja, és ekként 
viszonyul hozzá. Feltehetően még legádázabb hívei is mindenekelőtt Fi-
desz-dokumentumnak, vagy legalábbis a hatalom értékrendjével meg-
egyező, s ekként támogatandó szövegkorpusznak tekintik, és aligha felté-
teleznek mögötte szélesebb társadalmi konszenzust. 

A szöveg gyakori módosításai ugyancsak csökkentették a köztisztele-
tet. Úgy festett, a hatalom nem is igen törekedett a stabilitás látszatára, 
mintha nem is igazán kívánta volna, hogy az Alaptörvény szilárd és ked-
velt legyen. Mintha a közvélemény jelentős hányadának a támogatását 
eleve nem ambicionálta volna. 

Az Alaptörvény nyílt ellenzői a szöveget egyrészt azért támadhatták, 
ami benne van, másrészt azért, ahogyan létrejött. A szöveg megalkotói 
ugyanakkor feltűnően egyik vonatkozásban sem törekedtek a politikai-
társadalmi konszenzusra, még annak kis mértékére vagy legalább a lát-
szatára sem, még az időnként felmerülő lehetőségeket sem kihasználva, 
még kevésbé megteremtve.8 

Ez a jelenség a rendszer karakterisztikáját tekintve talán magyarázha-
tó, de az bizonyos fokig mégiscsak feltűnőnek mondható, hogy az Alap-
törvény stabilitása máig nem dőlt el. Elfogadottsága se nem erősödött, se 
nem csökkent jelentősen, és igazából, mint utaltunk rá, ma sem mondha-

                                                 
7 A különböző próbálkozások (a brüsszeli vonatút legendája és a modern hordozóeszköz 
nem igazolt mítosza, a kihirdetés Húsvétra – illetve a Fidesz-győzelem egyéves évfor-
dulójára – időzítése, a tárlat, a nem ízléses festmények, az Alaptörvény ötlettelen aszta-
la, a díszkiadás, a kormánypárt legendáriumának bővítését célzó kísérletek, stb.) egy-
aránt kudarcot vallottak. 
8 Jó néhány esetben volt ugyanis kisebb-nagyobb esély – a szöveg megalkotásakor és 
azóta is egyaránt – arra, hogy az Alaptörvény – ha kis mértékben is – valamelyest nép-
szerűbb legyen, mint a rendszer, melyet megtestesít. Kifejezetten különös jelenségnek 
kell tartanunk, hogy az alkotmányozók ezekkel az esélyekkel sem éltek. 
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tunk biztosat. Több mint egy évtized valójában nem volt elég, hogy az 
Alaptörvény stabilitásának kérdése legalább belátható időre eldőljön. 

A legitimitás azonban, mint tudvalevő, nem örök állapot. Ellenkező-
leg: olyannyira változó, illékony és változékony, szinte pillanatnyi jelen-
ség, hogy nemcsak különböző forrásokból és azok különböző kombiná-
cióiból származik (Weber 1989), de már a definícióját illetően is mobil 
fogalom, amely egy szüntelenül mozgó és alakuló állapot leírására szol-
gál. Senki nem állította ugyanakkor, hogy ez a változékony állapot ne 
lenne tudatos eszközökkel alakítható. Különböző korszakok és konstellá-
ciók különböző eszközök alkalmazhatóságát teszik szükségessé és lehet-
ségessé.  

Midőn a magyar politikai rendszer már-már állandónak mondható, 
szinte változatlan, azaz változatlanul vegyes (a társadalom tudatos részé-
nek mintegy fele által elutasított, a másik fele által többé-kevésbé támo-
gatott) legitimitására gondolunk, a legkülönösebb módon még azt sem 
jelenthetjük ki, hogy a múló idő legitimációs hatása (negatív vagy pozitív 
értelemben) különösebben hatott volna rá. Ez nagyon sajátos jelenség. A 
társadalomtudományok jelenleg még adósak ennek pontos megértésével, 
de magának a bizonytalanságnak a detektálásával már őszinte lépés tehe-
tő a megértés irányába. A sajátos magyar helyzet leírásához mindenesetre 
hozzájárulhat a korábbi korokkal való gyors összevetés. 

Mint ismert, az 1989-90-ben megalkotott közjogi keretek szintén nem 
a társadalom széles rétegeinek bevonásával jöttek létre, mi több – a nem 
erről szólt 1989 novemberi népszavazást és a legfeljebb csak részben 
erről szólt 1990 március-áprilisi választásokat nem tekintve – a nemzet 
formálisan még csak meg sem volt kérdezve az átalakulásról. Ugyanak-
kor nyugodt szívvel kijelenthető, hogy az átalakulás során a társadalom – 
minden kezdeti nehézség, egzisztenciális válság és sokkterápiás jelleg 
ellenére – megtanult együtt élni az alkotmányos, demokratikus rendszer-
rel, és ha nem is hangosan, de hallgatólagosan mindenképpen belakta az 
őt szolgáló intézményeit. 

Ezt a jelenséget az idő általi legitimációnak is lehet nevezni, és ki-
mondható, hogy amikor az idő legitimál (mint sok más esetben), az a 
társadalmi béke megteremtése, erősödése és kiterjedése irányába hat. 
Kijelenthetjük, hogy a magyar társadalom az alkotmányos rendszer gya-
korlása és meghonosítása során elismerte és akceptálta, sőt, bizonyos 
fokig még respektálta is a rezsimet, amely lehetőségeket adott és jogokat 
védett, és amely életképességével és erősségével impozáns, impresszív és 
attraktív tudott lenni a számára. 

Az alkotmányos demokrácia távlatokat és kiszámítható jövőt kínált, 
amelyet a társadalom elfogadott. Ezt bizonyítja a két népszavazás a jövő-
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ről, 1997-ben és 2003-ban (a NATO-hoz és az EU-hoz való csatlakozá-
sokról), a rendszer húsz évének öt parlamenti, öt önkormányzati és két 
európai parlamenti választása, továbbá számos ismert szociológiai jelen-
ség.9 

Éppenséggel komoly és összehangolt politikai kampányra volt szük-
ség ahhoz – különösen 2006 után), hogy a hatalomba készülődő Fidesz 
propagandája viszonylag sikeresen legyen képes delegitimálni az alkot-
mányos rendszert ahhoz, hogy az általános megítélés negatívvá fordulá-
sát kívánva – sok más okkal és tényezővel együtt – a párt nagy többség-
gel hatalomba kerülhessen. Az akciósorozat arra is elégnek bizonyult, 
hogy további negatív propagandával és immár állami eszközökkel vég-
zett indoktrinációval hamarosan még tovább gyengítse az 1989-es alkot-
mány elfogadottságát, egy új rendszer, a nemzeti együttműködés rend-
szerének kiépítését előkészítendő. E rendszert a kijelölt miniszterelnök a 
2010-ben megválasztott Országgyűlés alakuló ülésén jelentette be a nem-
zeti együttműködés nyilatkozatának (nenyi) elfogadtatásával, majd ki-
függesztésének elrendelésével, és egy év múlva már túljutottunk az Alap-
törvény kihirdetésén is. 

Csakhogy a 2011-ben született Alaptörvény keletkezésének körülmé-
nyei – némely közkeletűvé lett vélekedéssel szemben – nem vethetők 
össze az egykori rendszerváltás alkotmányának megszületésével. Az 
Alaptörvény vállaltan egyoldalú, egypárti, kompromisszumkerülő meg-
hozatala nem hasonlítható a korábbi alkotmány hajdani kompromisszu-
mos, tárgyalásos, békebiztosító, átmenetinek szánt, megegyezéses, ke-
rekasztalos, parlamentet bevonó, konszenzuskereső elfogadásához. 

Ugyanakkor az időtényező az Alaptörvény legitimitásának megítélé-
sében is fontos szerepet játszik. Az Alaptörvény esetében ugyancsak kije-
lenthető, hogy a szüntelenül repülő, szárnyas idő szakadatlan, megállítha-
tatlan folyama képes volt legitimációs erővel hatni, és a magyar társada-
lom belenőtt, beleegyezett, beleunt, belefeledkezett, beletanult a rend-
szerbe, mindenekelőtt annak egyszerű, lojalitásalapú, felülre igazodó, 
piramisszerűem felépült, megtanulható, igazodást lehetővé tevő szerkeze-

                                                 
9 Utóbbiakra példaként azt a tényt hozzuk fel, hogy az évek során az actio popularis 
lehetőségével élve a polgárok egyre nagyobb számban fordultak az Alkotmánybíróság-
hoz, amely tény nemcsak egyfajta reform után kiáltott a növekvő ügyhátralék feldolgo-
zására, hanem a polgárok bizalmát is nagymértékben jelezte ezen intézmény (csupán a 
rendszerváltáskor létrejött, korábban nem honos intézmény) – és áttételesen az egész 
alkotmányos intézményrendszer – iránt. 
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tébe, az uralmi viszonyok hálózatába, és képes volt együtt élni a rend-
szerrel.10 

Néhány demonstrációt leszámítva népünk nem demonstrálta határo-
zottan az Alaptörvénnyel és rendszerével szembeni társadalmi elutasított-
ságot, és még ellenérzéseinek, antipátiájának is csak kisebb megmozdu-
lásokon, sporadikusan, erőtlenül és szervezetlenül adott hangot. Az egyes 
megmozdulásokon túl azonban éppen az a hallgatással kísért érdektelen-
ség és egyfajta lenézés a legbeszédesebb, amely az Alaptörvényről való 
közbeszéd módjában, tónusában, stílusában, nyelvhasználatában, modo-
rában és tekintélytelenségében mutatkozik meg. Az Alaptörvény nem 
volt képes eljutni a társadalom szívéhez, és nem teremtett maga körül 
tiszteletet, még egyfajta hallgatólagos, nem firtató, tudomást vevő, gyen-
ge tiszteletet sem. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Alaptörvénynek egyfajta 
passzív, belátásos és (népünk által a Kádár-rendszerben már megtapasz-
talt, megismert, és be is gyakorolt néphangulatra emlékeztető) beletörődő 
társadalmi elfogadottságot sikerült szereznie, de ezen a gyenge legitimi-
táson jócskán lehetne tudatosan javítani és rontani is (Rózsa – Szentpéteri 
Nagy 2021). 
 
5. Az Alaptörvényről szóló népszavazás legalitása 
 
Tekintve, hogy az Alaptörvény legalitásáról és legitimitásáról fentebb 
mondottak aligha tarthatók megnyugtatónak, az Alaptörvény körüli – bő 
évtizedes, nem szűnő, sőt voltaképpen csak fokozódó – bizonytalanságo-
kat az elhúzódó alkotmányozás lezárásával lenne célszerű orvosolni. En-
nek következtében hosszútávú megoldás születhetnék – a magyar társa-
dalom érdekében. A folyamat során érdemes lenne megfontolni az Alap-
törvényről tartandó országos népszavazás lehetőségét és szükségességét, 
továbbá esetleg egy másik – a közjogi reformokat konstituáló – majdani, 
a távoli jövőben megtartandó alkotmány-megerősítő népszavazás indo-
koltságát. 

Az Alaptörvényről szóló népszavazás műfaja hazánkban okkal vita-
tott, de álláspontunk szerint joggal védhető műfaj. Felfogásunk szerint e 
népszavazással szembeni ellenvetésként nem hozható fel az Alaptörvény 
8. cikke (3) bekezdésének (a) pontja, mely szerint nem lehet országos 
népszavazást tartani „az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről”, 

                                                 
10 Voltak persze tüntetések az Alaptörvény ellen. Ezek közül a legnagyobb, a 2012. 
január 2-án megtartott megmozdulás az Operaház előtt méreteiben és szimbolikájában is 
impresszívnek volt mondható, de nem ért célt. 
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mert az Alaptörvény népszavazáson való megerősítését vagy elutasítását 
eredményező népszavazás magától értetődően nem „az Alaptörvény mó-
dosítására irányuló” kérdésben zajlik. 

A magunk részéről nem értenénk, hogy miként lehetne „az Alaptör-
vény módosítására irányuló kérdés” alaptörvényi tiltását az Alaptörvény 
elfogadására irányuló kérdés tiltására is kiterjeszteni. Megítélésünk sze-
rint ugyanis esetünkben nem csupán kiterjesztő értelmezésről, hanem egy 
másik dologról lenne szó. 

Az Alaptörvény méltán rendelkezhetik a saját módosíthatóságának 
módjáról. Aligha rendelkezhetik azonban – amiként nem is rendelkezik – 
a saját sorsáról, ez ugyanis nem lehet a kompetenciája. Nyilvánvaló, 
hogy a saját sorsa nem a saját kezében van, amiként az nem is jogi, ha-
nem mindenekelőtt politikai kérdés.  

Jelen írásunknak nem tárgya annak a (valóban) világviszonylatban is 
szinte egyedülálló jelenségnek (és okainak) a vizsgálata, miszerint a ma-
gyar Alaptörvény, a korábbi alkotmány hagyományát követve, éppen 
abban a kérdésben tiltja népszavazás elrendelését, amelyre – mondhatjuk 
így – a világ alkotmányai a népszavazás intézményét általában kitalálták 
(mindenekelőtt, ahogy jeleztük, a szuverenitási kérdések rendezésére). 
Bár bizonyos fokig ennél súlyosabbat is mondhatnánk, az itt is kijelent-
hető, hogy e különös tiltás a jelzett népszavazásra még a fenti erős alak-
jában sem terjedhet ki. 

Noha az Alaptörvény szóban forgó tiltó rendelkezése alkotmánytani-
lag és logikailag egyaránt tarthatatlan, és az Alaptörvény önképébe sem 
fér bele (hiszen tudvalevően az Alaptörvény maga is új alkotmányként – 
és nem a korábbi alkotmány módosításaként – jött létre), az e tényből 
fakadó következtetéseket itt nem levonva csupán azt állítjuk, hogy a tiltó 
rendelkezés tágabb értelmezésével sem juthatunk el az általános tiltás 
felismeréséig. Úgy véljük, a tiltás jelenlegi elfogadhatatlan formájában 
sem jelentheti azt, hogy az Alaptörvény a saját maga népszavazásra bo-
csátását sem engedi. 

Jakab András kitűnő tanulmányában (Jakab 2022) nem erről a prob-
lémáról, hanem egy új alkotmány népszavazására bocsátásáról szólva 
cáfolja azt az érvet, mely szerint az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésének 
a) pontja csak az Alaptörvény módosítását nevezi meg tiltott népszavazá-
si tárgykörként, ezért aztán egy teljesen új alkotmányról valójában lehet-
ne népszavazást tartani. Azt állítja, hogy a fenti tiltott tárgykör értelem-
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szerűen magában foglalja az új alkotmányról való népszavazást is, hiszen 
az a módosításnál „több”.11 

Meggyőzően állítja, hogy „ha tilos egy pofont adni, akkor még inkább 
tilos lesz két pofont adni,” a magunk részéről azonban úgy látjuk, hogy 
ha egy kisebb dolog tiltott, attól még a nagyobb dolog nem minden eset-
ben lesz tiltva. Ha például a fűre lépni tilos, attól még be lehet menni a 
park területére, és ha egy városban akár sok utcában is tiltva van a kétirá-
nyú közlekedés, attól még a városba magába több felől is el lehet látogat-
ni, és a sugárutakra nem érvényes a sikátorokra vonatkozó tiltás. 

A szerző azonban hozzáteszi, hogy „elegáns latin kifejezések nélkül is 
belátható: ha a módosításról tilos a népszavazás, de egy új alkotmányról 
mégis szabad lenne népszavazni, akkor a szabály teljesen értelmetlen 
lenne, hiszen nagyon egyszerűen kijátszható lenne azzal, hogy olyan »új« 
alkotmányról népszavazhatnánk, amely csak a módosítani kívánt egyet-
len rendelkezésben tér el a »korábbi« alkotmánytól.” 

Megítélésünk szerint egy új alkotmányról az Alaptörvény tiltása elle-
nére is lehet népszavazni, de az nem ez az eset (abban az esetben más az 
érvünk). Itteni javaslatunk szerint ugyanis nem egy új alkotmányról, ha-
nem magáról az immár több mint egy évtizedes Alaptörvényről lenne 
célszerű népszavazást tartani, vagyis egy „régi”, azaz jelenvaló, vagyis 
hatályos alaptörvényről, amelynek keretében nem a fentiek szerint értel-
mezhető a csupán egyetlen rendelkezésben eltérő szöveg és egy teljesen, 
gyökeresen új alkotmányszöveg különbségére vonatkozó, a kijátszás ve-
szélyét felidéző érvelés. 

Ugyancsak elvethetjük a további, korábban felmerült, hasonló érveket, 
és a magunk részéről a szóban forgó – az Alaptörvényről, vagyis az 
Alaptörvény egészéről szóló – népszavazás alkotmányos lehetősége, leg-
alitása, megrendezhetősége mellett az Alaptörvény alapján szállunk síkra. 

Felfogásunk szerint a népszavazás magyar változatának ugyanis az a 
rendeltetése, hogy nyomában törvény szülessék, vagy törvények jöjjenek 
létre, esetleg törvényi szabályozások szűnjenek meg, egyszóval a nép-
szavazás az Országgyűlést kötelezi. Más szabályozások is ismertek a 
világban, és a magyar megoldást a lehető legjobb okunk van erősen bí-
rálni, de e ponton a hatályos helyzetből indulunk ki. 

                                                 
11 Mint mondja, „jogi érveléstanban ezt nevezzük argumentum a minori ad maiusnak 
(esetleg néha argumentum e minori ad maiusnak), vagyis ha már a kisebb dolog is exp-
licite tiltott, akkor nagyobb dolog tiltását is bele kell érteni” a szabályba. Az argumen-
tum a fortiori témájához – amelynek alesete az argumentum a minori ad maius – a szer-
ző Thomas Kyrill Grabenhorst Das argumentum a fortiori című munkájához utasít – 
Frankfurt aM: Peter Lang 1990 –, amelyből mindez jobban megérthető. (Jakab 2022) 
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Mint ismert, a magyar szabályozás főszabályként a törvényhozási 
tárgykörökben teszi lehetővé a népszavazást, majd ez alól kivételeket 
állapít meg, vagyis olyan tárgyakat, amelyek ugyan törvényhozási tárgy-
körök, mégsem tarthatók bennük népszavazás. Mivel a magyar népsza-
vazás értelme az, hogy eredményeképpen törvényhozási aktus történjék, 
az Alaptörvény (nagyon helytelenül) megtiltja, hogy a népszavazás 
eredményeképpen Alaptörvény-módosítás történjék. 

A szabályozás történetére itt nem térünk ki, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a szabályozás ilyetén alakulása egykoron nem volt egyirányú utca, 
jóllehet az egykori alkotmányból az egykori Alkotmánybíróság által le-
vezetett tilalom alkotmányba írása (majd alaptörvényi megerősítése) 
visszamenőleg egyenes útnak láttatja a folyamatot. (Mint jeleztük, a sza-
bályozás különleges, unikális és akceptálhatatlan – nyilvánvalóan egy-
szer majd a feje tetejéről a talpára kell állítani –, de most ez lévén a hatá-
lyos jog, ennek betartása váratik el.)12 

Ha azonban a szabályozás koncepcionális hátterét is elfogadnánk 
(márpedig erre elvi alapon nem lenne okunk), akkor a tiltást a szabályo-
zás belső logikájából következőnek kellene levezetnünk (aminthogy 
kényszeredetten éppen ezt tesszük). A szabályozás történetének villanás-
nyi felidézése mindenesetre számunkra világossá teszi, hogy az alkotmá-
nyozó eredetileg nem kívánhatta tiltani az alkotmányról (az alkotmány 
egészéről) szóló népszavazást, mert ellenkező esetben nem tiltotta volna 
külön az alkotmány népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló ren-
delkezéseinek népszavazásra bocsátását (lásd a megelőző alkotmány 
28/C szakasz (5) bekezdésének c) pontját).13 

E múltidézés értelmezése aligha ad alapot annak az elvnek az érvé-
nyesíthetőségére, mely szerint a kisebb tiltásban benne van a nagyobb 
tiltás is (lásd fent). Az alkotmány egy (vagy néhány) passzusának nép-
szavazással való megváltoztathatóságának tilalma nem sugárzik át az 
alkotmány teljességének népszavazáson való megváltoztathatóságának 
tilalmára. 

A 2011-es alaptörvény-alkotásról ugyancsak kritikusan szólhatunk, de 
azt nem feltételezhetjük, hogy amennyiben az alkotmányozó az Alaptör-

                                                 
12 Jelezzük ugyanakkor, hogy a szabály megsértése egyszer már megtörtént: a 2016. 
november 2-i népszavazás nyomán – a referendum érvénytelensége ellenére – a hetedik 
Alaptörvény-módosítással. 
13 Az ismert politikai helyzet (az ún. LÁÉT népszavazási kezdeményezése nyomán 
előállott, elkerülendő szituáció) állította csatasorba az akkori Alkotmánybíróságot a 
népszavazás ellen, és az sem véletlen, hogy e különös helyzet nyomán egészült ki az 
alkotmány tiltólistája az Országgyűlés-feloszlatás népszavazással való kikényszerítésé-
nek tilalmával (de sohasem az egész alkotmány népszavazásra bocsátásának tilalmával). 
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vény egészéről tartandó népszavazást tiltani akarta volna, ezt a tiltó ren-
delkezést ne írhatta volna bele az Alaptörvénybe. A „nem lehet népsza-
vazást tartani az Alaptörvényről és módosításairól” fordulat épp olyan 
könnyen beleírható lehetett volna az Alaptörvénybe, mint a „nem írható 
ki népszavazás az Alaptörvény módosításáról” fordulat. Általában, ha 
egy alkotmány tiltani akar valamit, akkor azt expressis verbis tiltja. Nem 
csak egy kicsiny részét tiltja, hanem az egészet, ha ez a szándéka. Ha az 
alkotmányozó nagyot akar mondani, akkor nem mond kicsit. 

Tekintve azonban, hogy az Alaptörvény nemhogy a fenti rendelkezést 
nem mondja ki, de egyenesen azt állítja, hogy „nem lehet országos nép-
szavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről”, az 
érvelés akár erősebb is lehet. 

Nyilvánvaló például, hogy e kérdésben helyi népszavazást sem lehet 
tartani, pedig az kisebb népszavazás, mint az országos, és a jog itt nem a 
kicsiben tiltja a nagyot, hanem fordítva, de ez csak játék a szavakkal. 
Mivel a szóban forgó kérdés az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés, 
és – mint ilyenben – helyi népszavazás nem írható ki benne, csak orszá-
gos (hacsak a kérdés nincs a tiltólistán), a szabályozást itt is fordítottnak 
kell tartanunk, de ez már messzire visz minket a tárgytól, az Alaptör-
vényről való népszavazás lehetséges voltának igazolásától. 
 
6. Az Alaptörvényről szóló népszavazás az Alaptörvény belső logiká-
ja szerint14 
 
A fent mondottak hatványozottan igazak egy olyan népszavazásra, amely 
egy jövendő alkotmányról szól. Minden majdani alkotmányt népszava-
zásra lehet bocsátani, mert a hatályos alkotmánynak (bárhogy tiltja is az 
ilyesmit, különösen, ha nem is tiltja) nem lehet mondanivalója egy másik 
alkotmányról, amelyet még nem ismer, de ha ismerne is, kompetenciája 
nem terjed ki rá. 

Egy új alkotmány újsága, vagy újdonsága, azaz új mivolta éppen ab-
ban van, hogy nem a régi alkotmány alapján jön létre, miután éppen sza-
kít a korábbi alkotmánnyal (hogy csak kicsit szakít, vagy nagyon szakít, 
az mindegy). 

Mindenesetre itt nem ama népszavazásról, hanem az Alaptörvény el-
fogadását vagy elutasítását eredményező „utólagos” népszavazásról kell 
szólnunk, és kimondhatjuk: az általunk javasolt népszavazásnak rövid 
távon nem lenne közvetlen jogi következménye. 

                                                 
14 Az alkotmányos rendszerek belső logikájához lásd: Sári 1995. 
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Minden maradna a régiben (egy ideig). Bármi történjék is (a népsza-
vazás megerősíti, vagy elveti az Alaptörvényt), az Alaptörvény még jó 
ideig hatályban marad (akkor is, ha a nép kifejezte nemtetszését, pláne, 
ha nem) egészen addig, amíg egy új alkotmány nem lép a helyébe 
(amelyről ugyancsak népszavazás dönthet), de ama új alkotmányhoz en-
nek az Alaptörvénynek semmi köze. 

Ha tehát az általunk javasolt népszavazáson a közönség elutasítja 
(vagyis nem erősíti meg) az Alaptörvényt, akkor a köztársaság (vagyis a 
politikai közösség) számára fontos dolog történik, vagyis a nép elfordulá-
sa az Alaptörvénytől demonstratív lesz, és ennek következményei lesz-
nek, de az Alaptörvény jogi státusára és a többi jogi normára nézve ebből 
nem következik rövid távon semmi. Az elutasítottság nagy mértéke ese-
tén megindul (sőt, felgyorsul) egy új alkotmány előkészítése, de annak 
(elfogadása és népszavazáson való megerősítése utáni) hatályba lépéséig 
a jelenlegi Alaptörvény marad (nem legitimen, de legálisan) hatályban.  

Már csak ezért sem tilthatja egy ilyen népszavazás kiírását az Alaptör-
vény. Mindenekelőtt természetesen azért nem, mert e tiltás nem férne 
bele a logikájába. Márpedig – mint jeleztük – a népszavazás megengedé-
sének és tiltásának éppen az a logikája, hogy az Országgyűlés hatásköré-
be tartozó kérdésben lehetővé teszi a népszavazást, kivéve, ha a kérdés az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozik ugyan, de a tiltólista kiveszi a fősza-
bály hatálya alól. 

Az érvényes és eredményes népszavazás eredményeképpen az Or-
szággyűlés a népszavazáson kifejezett népakaratnak megfelelően tör-
vényt alkot (törvényt módosít), vagyis a népszavazás törvényalkotásra 
(cselekvésre) indítja (kötelezi) a parlamentet. Mivel az Alaptörvény logi-
kája szerint az Alaptörvény módosítása nem lehet a nép joga (feladata), 
az Alaptörvény vonatkozásában népszavazás nem kötelezheti a parla-
mentet normaalkotásra (normamódosításra). 

Vagyis jóllehet az Alaptörvény megalkotása és módosítása (sajnálato-
san) az országgyűlés hatáskörébe tartozik (amint erről a cikk rendelke-
zik), a tiltólista kiveszi a szóban forgó népszavazást a népszavazás általá-
nos szabálya alól, és az alaptörvény-módosításról az általános szabály 
ellenére sem enged népszavaztatni. 

E tiltás azonban nem vonatkozhatik egy új alkotmány népszavazáson 
való megerősítésére, különösen, ha az alkotmányalkotást az Országgyű-
lés végzi el, és sikeres népszavazás után az Országgyűlés fogadja el. Ha-
sonlóképpen, nem vonatkozhatik a tiltás az Alaptörvény egészére, hiszen 
az Alaptörvény egészéről szóló népszavazás nem az Alaptörvény módo-
sítására irányuló kérdésben zajlik, hanem az Alaptörvény elfogadása 
(megerősítése vagy elutasítása) tárgyában. 
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Amiképpen az Országgyűlés népszavazással kötelezhető törvénymó-
dosításra, azonképpen nem kötelezhető népszavazással az Alaptörvény 
módosítására (ez sajnálatos, sőt, aggályos szabályozás, de tényként kell 
kezelni). Csakhogy az általunk javasolt népszavazás nem kötelezné a 
parlamentet alaptörvény-módosításra, amiképpen voltaképpen nem is 
igen kötelezné semmire, legfeljebb tájékoztatná őt az Alaptörvény társa-
dalmi elfogadottságának mértékéről. 

Az Alaptörvény nem tiltja az önmagáról való népi vélemény közvet-
len kinyilvánítását. Amit tilt, az nem ez, hanem – néhány törvényhozási 
tárgykörben – az Országgyűlés nép általi kötelezését törvényhozásra. 
Márpedig az Alaptörvény megalkotása (pláne a nem megalkotása) nem 
törvénnyel történik. Az Alaptörvény törvényhozást tilt, nem alkotmányo-
zást. A nép által kikényszerített törvényhozást tiltja meg a tiltólista tétele-
ivel, mert ezek szolgálnak kivételként az általánosan megengedő fősza-
bály alól. Eszerint az Országgyűlést lehet népszavazás által törvényho-
zásra kötelezni, kivéve a kivételek között felsorolt eseteket. 

Az Alaptörvény megalkotásának tilalma nem szerepel e kivételek kö-
zött, mert az Alaptörvény – különös módon – nem törvény, és – még kü-
lönösebb módon – nem is jogszabály, tekintve, hogy sem direkt, sem 
indirekt módon nem nevezi magát annak, hanem éppenséggel kiveszi 
magát a jogszabályok közül. 

Joggal vetődhetik fel ezek után az a kérdés, hogy az Országgyűlés az 
Alaptörvényt vajon nem törvénnyel módosítja-e, amiként az egykori al-
kotmányt törvénnyel módosította. Természetesen „de”-vel kellene vála-
szolnunk, noha az Alaptörvény a saját módosítását „az Alaptörvény x-dik 
módosításaként” írja elő nevezni, ami ugyancsak aggályos rendelkezés, 
de azért mégiscsak kimondható, hogy az efféle aktus törvénnyel történik, 
és mint ilyet, az Országgyűlés népszavazás eredményeként is meghoz-
hatna, ha a tiltólista idézett darabja nem tiltaná az ilyen törvényhozást. 
Fennál tehát a tétel, hogy népszavazás nem kötelezheti olyan tárgyban 
törvényhozásra az Országgyűlést, amely a tiltólistán szerepel, minthogy a 
tiltólista kivételt határoz meg az általános – ezzel ellentétes – szabály 
alól. Mivel pedig az Alaptörvényt módosító norma is törvénynek számít 
(végeredményben), a tiltás (és a főszabály is) vonatkozhatik rá. 

Ezzel szemben világos ugyanakkor, hogy az Alaptörvény egészére 
(vagy egy új alkotmány létrehozására, ha az nem törvény lesz) nem vo-
natkozik sem a főszabály, sem a kivételt képező tiltás, mert az Alaptör-
vény (nevével ellentétben) nem törvény (amiként ezt maga mondja ki), 
aminthogy egy új alkotmány is, ha lesz, legalábbis „a törvények törvé-
nye” lesz, ha ugyan nem lesz „több” annál. 
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A sokat emlegetett főszabályt és a kivételeket összességében minden-
esetre nagyon különösen értékelhetjük. Jelenleg ugyanis – mint utaltunk 
rá – a parlament törvényalkotásra kötelezhető, alkotmánymódosításra (az 
Alaptörvény módosítására) nem. 

Ugyanakkor – ahogy másutt részletesen kifejtjük – a népszavazás által 
kikényszerített törvényt a parlamentnek valójában voltaképpen száz szá-
zalékkal kellene elfogadnia, hiszen a népszavazás által kikényszerített 
törvény elfogadását illetően a magyar közjog – sajátos módon – nem en-
gedi a képviselői függetlenséget: írd és mondd, kötelező szavazást vár el. 
Tulajdonképpen minden képviselőnek igennel kell szavaznia, sőt, egyál-
talán szavaznia kell, hiszen a népszavazás eredménye – ahogyan az Alap-
törvény fogalmaz – az Országgyűlésre kötelező. 

Ez a szabály az Alaptörvény szép számú aggályos passzusainak egyi-
ke – a megelőző alkotmányból átvéve –, ám ezek az indokolatlan szabá-
lyok különösen soknak látszanak a népszavazással összefüggő rendelke-
zések között. A népszavazást a magyar közjog aggályosan szabályozza, 
ám ezúttal – mint jeleztük – a hatályos szabályozásból indulunk ki, a bí-
rálatot máshol végezzük el. 

Az említett visszásságot is csak azért említjük, mert jelezni óhajtjuk, 
hogy a fentiek nyomán könnyen adódhatik az a következtetés, hogy a 
népszavazás következtében meghozott törvény magasabb rendű minden 
más törvénynél, tekintve, hogy nagyobb többség kívántatik meg 
(implicitíve) az elfogadásához, mint akár a kétharmados törvények elfo-
gadásához, sőt e többség az úgynevezett nagykétharmados többségbél is 
nagyobb. Ez azt jelenti – bármilyen furcsa ez –, hogy az Alaptörvény 
módosításához – vagy akár új alkotmány létrehozásához is – kisebb több-
ség szükséges, mint a népszavazás által kikényszerített törvény elfogadá-
sához. 

Ebből a sajátos tényből azonban az a következtetés vonható le, hogy 
amennyiben az Alaptörvény következetes lenne magához, akkor ki kelle-
ne jelentenie, hogy népszavazással igenis lehetne Alaptörvényt módosí-
tani. Mivel a népszavazással kötelezett Országgyűlés törvényalkotása 
magasabb rendű, mint minden más törvényalkotás (tekintve, hogy ebben 
a folyamatban az országgyűlési képviselők csak egyféleképpen szavaz-
hatnak – kötelezően), így az Alaptörvény módosításáról igenis kiírható 
népszavazás, vagyis – szemben az Alaptörvény állításával – lehet nép-
szavazást tartani az Alaptörvény módosításáról. 

E különös következtetés jogosságát másutt hangsúlyozzuk, itt a to-
vábbiakban – továbbra is – a mondandónk középpontjában álló népsza-
vazás szükségességéről és kiírhatóságáról értekezve a szóban forgó nép-
szavazást történeti kontextusban értékeljük, befejezésül. 
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7. Az Alaptörvényről szóló népszavazás értékelése 
 
A fent indítványozott népszavazás eredményeképpen kiviláglanék, hogy 
a társadalom mennyiben áll az Alaptörvény mögött. A népszavazási 
kampány során a politikai erők mindkét oldalon pro és kontra kifejthet-
nék álláspontjukat a szövegről és annak értékeiről, sőt tágabb összefüg-
gésekről és alkotmányos elvekről is, a közfigyelmet az alkotmányos kér-
dések felé terelve, miáltal a dokumentumról folytatott társadalmi vita 
bizonyosan jót tenne a majdani alkotmányozásnak is. 

Ha a nemzet igent mondana az Alaptörvényre, akkor az éppen csak 
megindított alkotmányozási folyamatot le kellene lezárni. Ez esetben a 
társadalom nem kíván új alkotmányt, visszamenőlegesen is igent mond 
az Alaptörvény egykori megalkotására, elégedett a fennálló közjogi-
politikai berendezkedéssel, és továbbra is az Alaptörvény hatálya alatt 
kíván élni. Ebben az esetben nem az Alaptörvény korszaka, hanem az 
Alaptörvény körüli bizonytalankodás korszaka érne véget, és ennek nagy 
előnye lenne. Ha azonban a társadalom nemet mondana a hatályos Alap-
törvényre, a konszenzusos alkotmányozás folyamata indulhatna meg.15 

Az Alaptörvényről szóló népszavazást eredményező folyamat megin-
dítása nem lenne egyszerű, de az eljárás kérdéseit nem itt vizsgáljuk 
(nyilvánvalóan felülről és alulról egyaránt kezdeményezhető, utóbbi 
esetben többlépcsős, aláírásgyűjtéses, jogorvoslatos, hosszú folyamat 
állna a kezdeményezők előtt).16 Jelezzük ugyanakkor, hogy népszavazá-
sok kezdeményezői általában olyan kérdésekben indítványoznak népsza-
vazást, amelyekben a szavazópolgároknak igennel kell szavazniuk ahhoz, 
hogy a referendum kezdeményezőinek szándéka megvalósuljon. Ritka az 
olyan népszavazás, amelyen a kezdeményezők nemleges szavazatok le-
adására buzdítanak. A magyar népszavazás-történetben erre eddig kétszer 
került sor (2016 októberében, és a választásokkal egy időben tartott nép-
szavazáson, 2022 áprilisában). 

A magyar népszavazás-történetről szólva mindazonáltal kimondható, 
hogy nem kifejezetten sikertörténet. Számos más országban is számtalan 
aggályos népszavazást tartottak már, de itt csak hazánkra koncentrálva a 
folyamatot egyértelműnek kell ítélnünk. 

                                                 
15 A választópolgárok, vagyis a választójoggal rendelkező szavazópolgárok az Alaptör-
vényt vagy egy esetleges majdani alkotmánytervezetet természetesen akként is elutasít-
hatják, hogy a népszavazáson nem vesznek részt. 
16 A nehézségekre lásd a Nemzeti Választási Bizottság 14-18/2021. számú NVB-
határozatait a legutóbbi, 2022-es országos népszavazás kiírásával kapcsolatban. 
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Nálunk a népszavazások egyre inkább visszaélésszerűek és tendenció-
zusak lettek: a történet – amennyire lehet – viszonylag fent kezdődött, és 
nagyon lent tart ma. A magyar történelem első országos népszavazása (az 
1989 őszi, az úgynevezett négyigenes) még rendszerváltónak, bizonyos 
fokig jelentősnek nevezhető (a második, az 1990 nyári már kevésbé), és a 
NATO-, illetve az EU-csatlakozási referendum is értelmes, fontos, ko-
moly, releváns, sőt, szuverenitási kérdésben zajlott. Valamennyi említett 
népszavazás olyan kérdésekről szólt, amelyekről a hatályos Alaptörvény 
megtiltja népszavazás elrendelését (rendkívül aggályos módon). Az utá-
nuk következő népszavazások egyaránt demagóg és szánalmas referen-
dumok voltak, olyan kérdésekben, amelyekről alkotmányos demokráci-
ákban nem lenne szabad népszavazást tartani. 

A korábban lezajlott nyolc országos népszavazás közül az első négy 
alkotmányos kérdésben, alkotmánymódosítást igényló ügyben, politikai-
lag vitatott, de alapkérdéseket érintő témában folyt le, a további négy 
pedig távolról sem. Az első négyet a hatályos szabályok szerint ma nem 
lehetne kiírni, a további négyet pedig a józan ész, az alkotmányos ha-
gyományok és a világ alkotmányos felfogása szerint lett volna lehetetlen 
kiírni, sőt, meggyőződésünk szerint a hatályos szabályok szerint sem 
lehetett volna megrendezni őket. 

Javaslatunk szerint a magyar történelem kilencedik országos népsza-
vazását a fent javasolt formában és kérdésben kellene megtartani, és né-
pünknek lehetőséget kellene kapnia arra, hogy az Alaptörvényről véle-
ményt mondjon. 

E népszavazás eredményétől függően pedig – ha szükséges lenne – már 
csak egy népszavazásra lenne szükség, a tizedikre, a jövendő alkotmány 
szövegéről szóló, évek múlva megrendezendő, de előzetes referendumra, 
az utolsóra az új alkotmány hatályba lépése előtt. Ama új alkotmány 
ugyanakkor javaslatunk szerint a népszavazások megtarthatóságát kizáró-
lag alkotmányos, alkotmánymódosító népszavazásokra korlátozná, vagyis 
nem lenne várható, hogy az általunk javasolt tizedik, utolsó népszavazás 
után további népszavazások nagy számban vagy gyakran kerülnének sorra. 

Ama új világ azonban nyilvánvalóan messze van még, ha ugyan vala-
ha eljön. Ám ha valóban elérkezik – és alkotmányos demokrácia lesz –, 
Szabó Gábor felejthetetlen emlékét minden bizonnyal őrizni fogja. 

Szabó Gábor sokoldalúsága, végtelen tehetsége, tisztessége és szor-
galma, szakmai és emberi nagysága, igazságérzete, erkölcsi kiállása, fon-
tos ügyek iránti elkötelezettsége, bölcsessége, tisztasága és méltósága 
örökké emlékezetes marad. Az igazságosság és fentarthatóság eszméit 
pedig mindig tőle és életművéből fogja megtanulni minden nemzedék – 
egy nagyságaira büszke, szabad Magyarországon.  
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Horváth Csaba∗∗∗∗ 

 

Egy illiberális választás, Magyarország, 2022 
 
A magyarországi országgyűlési választásokra 2022 április 3-án került 
sor. A parlamenti választások lebonyolítása a 2011-es választási, illetve a 
2013-as választási eljárási törvény alapján történt. E szerint a választás 
vegyes (egyéni és pártlistás) és egyfordulós. A parlament létszáma 199 
fő, ebből 93 fő az országos lista alapján jut be, 106 fő pedig az egyéni 
választókerületekből kerül be. Az egyéni képviselőjelöltek 500 ajánlást 
kell összegyűjteniük, a pártoknak pedig 13500-at. A választópolgárok 
több személyt és pártot is bejelölhetnek.1 

2021 október 10-én Volner János javaslatára tovább szigorítottak a 
törvényen. Addig ugyanis az országos lista állításának a feltétele az volt, 
hogy az illető párt legalább 27 körzetben (9 megyében és Budapesten) 
indítson jelöltet, most viszont ez a kritérium 71 választókörzetre, de leg-
alább 14 megyére és Budapestre növekedett. Haszna a törvénymódosí-
tásnak az lehetett, hogy így megnehezítette az ún. „kamupártok” indulá-
sát (ami a 2018-as választásokon szinte lepedőnyi ívet eredményezett).2 

A töredékszavazatok esetében 2022-ben ismét érvényesült a 
„győzteskompenzáció” elve, vagyis, hogy – az egyéni és listás – győztes 
is még hozzájuthatott mandátumhoz (a Fidesz esetében ez később plusz 5 
főt jelentett a parlamentben). A pártlistákra a külföldön élők, de magyar 
állampolgárságot felvettek is szavazhattak, létszámuk 2022 elején meg-
haladta az egymilliót. 456 ezer fő jelezte így a szavazási szándékát. Az 
általuk levélben leadott – érvényes – szavazatok (ez 268 ezer szavazat) 
90 százalékát – 251 ezret – a Fidesz kapta meg, ami további 2 mandátu-
mot eredményezett. A külföldön dolgozó magyar állampolgárok (kb. 600 
ezer fő) viszont levélben nem szavazhattak, nekik személyesen kellett 
leadni a voksukat a külföldi nagykövetségen, konzulátuson, avagy haza-
jöhettek – szavazási hajlamuk így alig haladta meg a 10 százalékot – lét-
számuk 65480 fő volt. 

A kampányfinanszírozás hasonló volt, mint 2018-ban. Az egyéniben 
indulók egymillió forintot kaptak a kampányukra (amiről számlával kel-
lett elszámolniuk). A pártok kampánytámogatása az elért körzetektől 

                                                 
∗ Ny. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogböl-
cseleti és Társadalomelméleti Tanszék 
1 2011. évi CCIII tv. az országgyűlési képviselők választásáról, 2013. évi XXXVI tv. a 
választási eljárásról. 
2 Volner János javaslata a választási eljárás módosításáról (2021. 10. 12.). 
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függött. Az országos listát állító pártok támogatása most a minimumnak 
számító 71 választókörzettől indult, aki pedig minden választókerületben 
tudott jelöltet állítani, az 611 millió forinthoz juthatott. A pénz megtartá-
sának feltétele az egyéni jelölteknek a 2 százalék elérése volt, míg a pár-
toknak legalább 1 százalékot kellett szerezni. Ennek eredménye kétség-
kívül az lett, hogy míg 2014-ben utólag senki sem fizette ki a finanszíro-
zást, 2018-ban is csupán három párt fizette azt vissza, addig 2022-ben 
kevesebb lett a „kamujelölt és a kamupárt”, vagyis ez a pénzszerzési mód 
már erősen visszafogottá vált. 
 
1. A választásokon induló szervezetek 
 
50 párt szándékozott jelölteket indítani, ezekből hét lett visszautasítva, 
így maradt 43 szervezet.3 Országos listát a Fidesz-KDNP, az egyesült 
ellenzék (Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Jobbik, Mo-
mentum, Lehet Más a Politika és Párbeszéd), a Mi Hazánk, a Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt, a Megoldás Mozgalom, valamint a Normális Élet 
Pártja tudott állítani. Egyéni képviselőjelöltből is kevesebb lett, 663 fő 
(az egyéni jelölteket és listát is állító szervezetek száma 32 volt).  Vége-
zetül a nemzetiségi szervezetek közül egy fő kerülhetett be a parlament-
be. 
 

 

 

 

                                                 
3 Nemzeti Választási Iroda, Az induló, nyilvántartásba vett pártok: A Haza Pártja, IMA-
A Mi Pártunk, Demokrata Párt, Demokratikus Karta Párt, DK-Demokratikus Koalíció, 
EMVP- Egészséges Magyarországért Választási Párt, ERP-Egyenlőség Roma Párt, 
ÉMP-Értelmes Magyarok Pártja, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, FVDP-Független 
Vidéki Demokrata Párt, HHEP-Hátrányos Helyzetű Emberek Pártja, Holló Rend Párt, 
ISZOMM-Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, Jobbik Magyarországért 
Mozgalom, KDNP-Kereszténydemokrata Néppárt, KMP-Közösen Magyarországért 
Párt, LA75- Le Az Adók 75 %-ával Párt, LMP-Magyarország Zöld Pártja, MIÉP-
Magyar Igazság És Élet Pártja, MKKP-Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Liberális 
Párt-Liberálisok, Munkáspárt-Magyar Munkáspárt, MNP-Magyar Nemzeti Párt, 
MSZDDSZ-Magyar Szegények És Dolgozók Demokratikus Szervezete, MSZP-Magyar 
Szocialista Párt, Európai Baloldal-Magyarországi Munkáspárt 2006, MEMO-Megoldás 
Motgalom, Mi Hazánk Mozgalom, MCFP-Mindent A Cigányokért Fórum Párt, Mo-
mentum Mozgalom, Normális Élet Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt, Polgári 
Válasz Mozgalom, Reformerek Nemzeti Párt, SZMDP- Szabad Magyar Demokratikus 
Párt, Szociáldemokrata Reform Párt, SZTP-Szociáldemokraták Történelmi Pártja, TI-
SZA-Tisztelet És Szabadság Párt, Vállalkozók Szövetsége A Reformokért, VD-Valódi 
Demokrata Párt, Zöldek, A Normális Emberek Pártja, Európai Független Centrum Párt. 
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1.1 Választással összekötött népszavazás 
 
A 2022-es választások sajátossága volt, hogy a választásokat összekötöt-
ték egy népszavazással, nyilván abból a meggondolásból, hogy így elér-
hető az egyébként magas 50 százalékos érvényességi küszöb. A népsza-
vazás közvetlen előzménye a 2021-es gyermekvédelmi törvény elfogadá-
sa volt (Czinkóczi 2021). A kormány úgy határozott, hogy szigorítja a 
pedofília büntethetőségét. A törvényjavaslat olyan intézkedéseket is meg-
fogalmazott, amelyek a pedofil elkövetők mellett az LMBTQ-mozgalmat 
is érintették. Ezek közé tartozott a gyermek születési nemének védelme 
és megváltoztatásának tilalma, illetve a biológiai nemtől való eltérés és 
homoszexualitás népszerűsítésének tilalma a 18 éven aluliak számára. A 
gyermekvédelmi törvény elfogadása óriási felháborodást váltott ki az 
LMBTQ-mozgalom és az e mozgalmat támogató EU-s politikusok részé-
ről. Ezen politikusok jelentős része éles kritikákat fogalmazott meg az 
általuk kirekesztőnek és megbélyegzőnek tartott magyar politikával 
szemben. Ezeket a hangokat az Orbán-kormány az ország szuverenitásá-
nak megsértéseként és a magyar társadalom megtöréseként aposztrofálta 
és kommunikálta. A „külföldi politikai- és morális nyomásával szemben” 
a kormány fel akarta mutatni a „magyar társadalom támogatását”, ezért 
2022 január 14-én öt kérdésben kezdeményezett népszavazást. (Orbán 
Viktor többször tett utalást a pedofília és az LMBTQ emberek állítólagos 
összefüggéseire.) 4 Az öt kérdés a következő volt: 
 

• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intéz-
ményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat 
bemutató foglalkozást tartsanak? 

• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek? 

• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befo-
lyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak 
be? 

• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoz-
tatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

 
Az ötödik kérdés: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 

is elérhetők legyenek a nemátalakító kezelések?”  Ez utóbbi kérdést a 

                                                 
4 Előzménye: 2021 július 21-én Orbán Viktor a Facebook felületén tartott tájékoztatóján 
bejelentette, hogy kormánya 5 kérdésben kezdeményezi a népszavazás kiírását. Elérhe-
tő: https://kormany.hu/hirek/gyermekvedelmi-nepszavazast-kezdemenyez-a-kormany 
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Nemzeti Választási Bizottság befogadta, viszont a Kúria elkaszálta, mi-
vel azt az Alaptörvénybe ütközőnek minősítette, és a népszavazásra bo-
csátását megtagadta. Az Alkotmánybíróság ugyan megsemmisítette a 
Kúria határozatát, de Orbán végül úgy döntött, hogy a népszavazáson 
elengedi ezt az ötödik kérdést.  

A kérdések okozta viták közben az Országgyűlés megváltoztatta a 
népszavazások megrendezéséről szóló törvényt, amely szerint a választás 
előtti és utáni 40 napos időhatáron belül tilos népszavazás megrendezése. 
2021. november 9-én elfogadták az egy időben tartandó népszavazás és 
választás lebonyolítására vonatkozó eljárásrendet. Így lehetővé vált, hogy 
a két eseményt egyszerre rendezzék meg (Németh 2021). 

A kormánypártok természetesen arra buzdították a polgárokat, hogy 
válaszoljanak a kérdésekre és a „nem” választ jelöljék meg. Az egyesült 
ellenzék, valamint az ún. alternatív szervezetek (pl. LMBTQ Szövetség, 
Helsinki Bizottság, Háttér Társaság, Amnesty International, Társaság a 
Szabadságjogokért, Budapest Pride, Prizma Transznemű Közösség, 
Labrisz Leszbikus Egyesület, stb.) a feltett kérésekre nemcsak számtalan 
kritikát fogalmaztak meg, hanem közös felhívásukban és kampányukban 
az érvénytelen voksolásra buzdítottak (ezt a legegyértelműbben úgy lehe-
tett megtenni, ha valaki az „igen” és „nem” karikát is beikszelte). 
 
2. A kapcsolatok új dimenziója – ellenzéki összefogás és az előválasz-
tás 
 

2.1 Az előválasztás 
 

Az előválasztás egy politikai táboron belül egy választott pozícióra való 
állampolgári jelölés. A cél a legesélyesebbnek tartott jelölt kiválasztása. 
Lényeges szempont a szimpatizánsok, a választók mozgósítása, a média 
figyelmének felkeltése, valamint a pártok, a jelöltek hitelességének, tár-
sadalmi beágyazottságának erősítése. Az előválasztásnak két formája 
ismeretes: a zárt és a nyílt előválasztás. A zárt előválasztásnál egy párt 
tagjai döntenek a jelöltről, a nyílt előválasztás során viszont nemcsak a 
párt tagjai, hanem a párttagsággal nem bíró választók is szavazhatnak. Az 
előválasztás gyakorlata az USA-ban alakult ki, a nagy távolság, a föderá-
lis államszervezet, a többségi, nem egységes választási rendszer miatt a 
választási kampányokban kisebb szerepe volt a pártoknak, így a jelöltállí-
tási folyamatokban nagyobb szerepet kaptak a pártok szimpatizánsai, 
választói. Európában jóval később jelent meg az előválasztás intézménye. 
Az 1990-es évektől fokozatosan tartottak előválasztásokat országos és 
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önkormányzati szinten pl. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Német-
országban, Olaszországban stb. 

Magyarországon az utóbbi 10 esztendőben elért elenyészően kevés el-
lenzéki siker közé tartoztak a 2019-es önkormányzati választások. Buda-
pesten a főpolgármesteri poszt megszerzése mellett 14 kerületben, vala-
mint 10 megyei jogú városban az ellenzéki jelöltek nyertek.  

Az első előválasztást 2019. január végén, február elején szervezte meg 
az MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Szolidaritás, 
amelynek a célja az ellenzéken belül egy baloldali főpolgármester-jelölt 
kiválasztása volt. Az első fordulót 80 százalékkal Karácsony Gergely 
nyerte. A második fordulóban bekapcsolódott a Momentum és indított 
saját jelöltet a DK is, Kálmán Olga személyében. A második fordulót is 
Karácsony nyerte 48,8 százalékkal (33356 szavazattal), míg Kálmán Ol-
ga 25903 szavazatot kapott, Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) pedig 
9792 szavazatot ért el. Az előválasztást később igazolta az önkormányza-
ti választás is, amelyben a főpolgármesteri címet Karácsony Gergely sze-
rezte meg. 
 
2.2 A parlamenti előválasztás szükségessége 
 
Magyarországon 2010 után megszűnt a korábbi két politikai blokkból 
álló pártrendszer. Orbán célja az ún. „centrális politikai rendszer” kialakí-
tása volt, melyben a domináns kormánypárt mellett az ellenzéki pártok 
„biodíszletként” szerepelnének. A Fidesz érdeke, hogy fenntartsa az el-
lenzék széttöredezettségét, amit elősegített a választások egyfordulóssá 
alakítása is. Az ellenzéknek ugyanis második forduló hiányában nincs 
lehetősége a tényleges választói támogatottság felmérésére, illetve a má-
sodik forduló előtt képviselőjelölti visszalépésekre sem. Az előválasztás 
ezt a lehetőséget kívánja pótolni azzal, hogy már a választásokat megelő-
zően segít megtalálni az alkalmas jelölteket és ezzel ellenzéki egységet is 
létrehozhatna.  

A Republikon Intézet 2015-ben tette közzé előválasztási javaslatait, 
majd adott ki két tanulmánykötetet (Mikecz 2015). Az előválasztással 
kapcsolatosan több ellenérv merült fel. Ezek: a Fidesz befolyásolhatja az 
előválasztási eredményeket, az ellenzéki pártok között túl sok konfliktus 
alakulhat ki, valamint ez ellenzék „elpazarolja” az amúgy is szűk anyagi 
forrásait. Ezeket a fenntartásokat a 2019-es önkormányzati választások, 
illetve az ez előtti előválasztások nagyrészt megcáfolták. Az eltorzított 
választási rendszerből fakadó hátrányokat az előválasztás intézményével 
enyhítheti az ellenzék. Ráadásul fontos tényező az is, hogy az előválasz-
tás valódi állampolgári részvételen nyugszik és szerepet kapnak benne a 
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civil szervezetek is. Mindez hozzájárulhat az aktív állampolgári magatar-
tás kialakulásához (Tóth 2016). 

Előválasztási javaslat a 2022-es országgyűlési választásokra (a 
Republikon Intézet javaslatai): 

• a választásokra az ellenzéki pártok, a civil szervezetek előválasz-
tás során választják ki a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet 

• az induláshoz szükséges ötezer ajánlást 2021. április 5-étől gyűj-
tik a képviselőjelöltek 

• az előválasztás heti váltásban történik a hét magyarországi régió-
ban 

• a kampány után egy hétig szavazhatnak a választók az adott régi-
óban 

• a régiós eredményeket folyamatosan közli az előválasztást koor-
dináló és ellenőrző Civil Választási Bizottság 

• az utolsó forduló eredményét és a közös ellenzéki miniszterelnök-
jelölt személyét június 27-én jelenti be a Civil Választási Bizott-
ság elnöke 

• az induláshoz az egyéni választókerületi előválasztásokon 300 
ajánlást szükséges 2 hét alatt összegyűjteni, amelyet kéthetes 
kampány és egyhetes szavazási időszak követ 

• mind a miniszterelnöki, mind az egyéni választókerületi elővá-
lasztásokon a legtöbb szavazatot kapó lesz a közös ellenzéki je-
lölt. 

 
2.3 Az előválasztási folyamat 
 
Az előválasztásban részt vevő pártok vállalták, hogy a győztes miniszter-
elnök-aspiránst nevezik meg miniszterelnök-jelöltjüknek. Az előválasztás 
költségeit a szervező pártok és civil szervezetek állták. További forrást 
jelentethettek még a magánadományok. Az előválasztásban részt vehetett 
minden választásra jogosult állampolgár, aki személyesen, vagy ügyfél-
kapun keresztül regisztrált. Az előválasztáson a miniszterelnök-jelöltként 
való indulás feltétele a törvények szerint választhatóság, továbbá 20 ezer 
ajánlás összegyűjtése, amelyre a jelölteknek három hetük volt. 

A miniszterelnök-jelölti előválasztás két régióban zajlott heti váltás-
ban, a lebonyolítás az ajánlási időszakkal együtt 12 hétig tartott. A régiós 
előválasztások egységes forgatókönyvvel rendelkeztek. A szavazásra a 
régióközpontokban (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Székesfehérvár) került sor, szavazni pedig személyesen és interneten is 
lehetett. Az ellenzéki pártoknak 2020 december 20-án állapodtak meg az 
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előválasztás részleteiről és az együttműködésről. Ennek tartalma, hogy a 
választáson közös listát és mind a 106 választókörzetben közös jelöltet 
állítanak, valamint, hogy a jelölteket és a miniszterelnök-jelölt személyét 
előválasztáson fogják eldönteni. 

Az előválasztás első fordulóját 2021. szeptember 18-28. között, a má-
sodikat október 10-16. között tartották. Az egyéni képviselő-jelölteket 
egy, a miniszterelnök-jelöltet két fordulóban választották meg. 
 
2.4 Az előválasztáson résztvevő pártok és szervezetek. 
 
Az „ellenzéki összefogást” hat párt képviselte (a Demokratikus Koalíció, 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP, az MSZP, a Momentum 
Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért).5 
Az ellenzéki szövetséghez nem tartozó pártokat a Magyar Liberális Párt, 
az Új Alternatíva Párt, az Új Kezdet Párt és az Új Világ Néppárt képvi-
selte.  

Rajtuk kívül még hat civil szervezet jelezte indulási szándékát: a Szik-
ra Mozgalom, a Civil Bázis, a CB Civilek Józsefvárosért, a Böszörményi 
Harmadik Oldal Egyesület, a Normális Magyarországért Egyesület, a 
Mindenki Magyarországa Mozgalom (Márki-Zay Péter). 

Az első fordulóban 2021. szeptember 18. és 28. között választották 
meg az egyéni választókerületi jelölteket, illetve ekkor lehetett szavazni a 
miniszterelnök-jelöltekre is. 

Az előválasztásokon hét miniszterelnök-jelölt indult. Közülük ketten 
nem tudtak 20 ezer ajánlást összegyűjteni (Ecsényi Áron, a Le az Adók 
75%-ával Párt képviselője, valamint Pálinkás József, az Új Világ Néppárt 
képviselője). A második fordulóba három jelölt jutott, miután a jobbikos 
Jakab Péter és a Momentum képviselője, Fekete-Győr András kiesett. 
Elvileg három jelölt maradt a második fordulóra: Dobrev Klára – DK, 
Liberálisok – (első fordulós eredménye 34,76%, 214 ezer szavazattal); 
Karácsony Gergely – MSZP, Párbeszéd, LMP – (27,31%, 168 ezer sza-
vazattal); valamint Márki-Zay Péter – Mindenki Magyarországért Moz-
galom és Új Világ Néppárt – (20,43%, 126 ezer szavazattal). 

A miniszterelnök-jelöltek második fordulóját október 10. és 16. között 
tartották. Előtte viszont Karácsony Gergely visszalépett, így két jelölt 

                                                 
5 Az ellenzéki összefogás neve: Egységben Magyarországért. Alapítva: 2020. december 
20. Ideológiája: gyüjtőpárt, anti-Orbanizmus, Európa-pártiság, liberális demokrácia. 
Politikai elhelyezkedése: baloldaltól jobboldalig.  
Elérhető: https://egysegbenmagyarorszagert.hu 
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maradt. Dobrev Klára 283 ezer szavazata 43,29 százalékot ért, a győztes 
tehát Márki-Zay Péter lett (56,71%, 371 ezer szavazattal). 

Az egyéni választókerületek eredményei az előválasztáson: az ellen-
zéki összefogás pártjai közül a DK szerepelt a legjobban 29 százalékkal 
32 jelölttel, a Jobbik 21 százaléka 29 helyet jelentett, az MSZP 15 száza-
léka18 helyet ért, a Momentum 21 százaléka 15-öt, a Párbeszéd 6 száza-
léka 6 helyet, az LMP 5 százaléka pedig 5 helyet eredményezett.  
 
3. Pártprogramok és a kampány 
 
2014-ben és 2018-ban a választásokon a Fidesznek még komolyabb vá-
lasztási programmal sem kellett rendelkeznie. Elég volt a kampányban 
hangsúlyozniuk a következőket: „migráns, Soros, Gyurcsány, rezsicsök-
kentés”, stb. A széttagolt és külön-külön induló ellenzéki pártok ellené-
ben ezek is elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy ismét kétharmadot 
szerezzen. A 2021-ben létrejött ellenzéki összefogás, majd a 2022. febru-
ár végén meginduló Ukrajna elleni orosz agresszió azonban aktivitásra 
serkentette a pártot és új program, új kampány kidolgozására volt szük-
ség. Az eddigi harcos-háborús magatartást felváltotta a „béke” igénylése. 
A program és a kampány egyben az ellenzéki összefogás ellen is hasz-
nosnak bizonyult. A legfontosabbak: el kell utasítani azt a baloldali ja-
vaslatot, hogy Magyarország fegyvereket és katonákat küldjön Ukrajná-
ba. Ebből a háborúból ki kell maradni. A baloldal „veszélyes politikája” 
viszont belesodorhatja az országot a háborúba. Csak a Fidesz képes meg-
őrizni Magyarország biztonságát, megvédeni a nyugdíjakat, csak a Fidesz 
fogja megtartani a családtámogatásokat és tudja működtetni a gazdaságot 
még a válság idején is. A baloldali kormányok (és Gyurcsány Ferenc) 
2002 és 2010 között „elvették a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi bért, az 
egekbe emelték az adókat, 15-ször emelték a rezsiköltségeket, elvették a 
családtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, tönkretették az 
önkormányzatokat, eladósították az országot és gazdasági csődöt idéztek 
elő”. Végezetül a szlogen: „Stop Gyurcsány, stop Karácsony, stop Márki-
Zay”. 

Természetesen az ellenzéki összefogás sem maradt el a demagóg ne-
gatív kampányelemeket tartalmazó programkifejtésekben: „az Orbán-
kormány csökkentette 3 hónapra a munkakeresési járadékot, ami 9 hónap 
volt. Orbánék emelték fel az ÁFÁ-t 27 százalékra, ami 20 százalék volt. 
Orbánék csökkentették a táppénzt 60 százalékra és az idejét fél évre. 
Orbánék óta nem emelkedett a minimál nyugdíj és a családi pótlék ösz-
szege sem. Orbánék emelték meg a TB-hozzájárulást és ők vették el a 
magánnyugdíj-pénztári megtakarítást is. Orbánék Magyarország állam-
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adósságát 2010 óta megduplázták, hitelt hitelre halmoznak, az egészség-
ügyet tönkretették.”6 

Az Egységben Magyarország (vagyis az ellenzéki összefogás) 72 ol-
dalban, 10 pontba rendezte választási programját. A jogállam fejezetben 
új, demokratikus alkotmányt akarnak, független bíróságokat, korrupcióel-
lenes ügyészséget, sajtószabadságot. Az oktatás terén visszaállítanák a 
tankötelezettséget 18 éves korig, négy év alatt 50 százalékos béremelést 
ígérnek a pedagógusoknak, átalakítanák azok képzését, a terület pedig 
önálló minisztériumot kapna. Az egészségügy is önálló minisztériumhoz 
jutna, komoly béremelést ígérnek, a várólisták csökkentését, valamint 
teljesen átláthatóvá tennék a betegutakat. A tao-rendszert átalakítják és 
leállítják az esztelen stadionépítési hullámot. A szociálpolitikában meg-
tartják a 13. havi nyugdíjat és családtámogatási juttatásokat. Az öregségi 
nyugdíjakat megduplázzák, csakúgy, mint a családi pótlékot is. A nem-
zetpolitika kapcsán megtartják a kettős állampolgárságot, de megszüntet-
nék a külföldön dolgozók hátrányosabb megkülönböztetését hozzájuk 
képest. A kultúrfinanszírozásban bevezetnék a teljes átláthatóságot, meg-
szüntetnék a munkahelyi és nemi diszkriminációt, mint ahogy a roma 
szegregációt is. A gazdaságpolitika: öt éven belül bevezetik az eurót, 9 
hónapra emelik az álláskeresési járulékot, megszüntetik a rabszolgatör-
vényt és szabad lesz újra sztrájkolni. Átalakítják a közbeszerzési eljárást 
és átláthatóvá teszik azt. Felülvizsgálják a titkosított Paks 2 beruházást, 
igazságosabbá és fenntarthatóbbá tennék a rezsicsökkentést. Megtartanák 
a Magyar Falu Programot, de azt a helyi közösség erősítésére használnák 
fel. Átszerveznék a rendőrséget és a katasztrófavédelmet. Nyilvánosságra 
hoznák az ügynökaktákat. Erősítik az euro-atlanti integrációt, szakítaná-
nak az Oroszország és Kína felé irányított magyar külpolitikával. Vége-
zetül pedig: népszavazás nélkül a kormány ne léptethesse ki az országot 
sem az EU-ból, sem a NATO-ból.7 

A parlamentbe bejutott 6. párt, a Mi Hazánk Virradat című program-
jából: „Stop a Covid diktatúrának, le a multinacionális vállalatokkal, az 
ország nem lesz cigányország, a választójogot írni-olvasáshoz kell kötni, 
a képviselők mentelmi jogát meg kell szüntetni, be kell vezetni a halál-
büntetést,  a bűnözőket szibériai munkatáborokba kell küldeni, tűrhetet-
len, hogy a kulturális intézmények élén nem hagyományos magyar neve-

                                                 
6 Elérhető: https://hirado.hu/belfold/2022/03/31/valasztas-2022-a-partok-bemutatjak-
programjukat 
7 Elérhető: https://www.szabadeuropa.hu/a/ellenzek-program-kormanyprogram 
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lésben részesített zsidó emberek állnak, fel kell lépni a gyermeknevelést 
átvevő Zuckerberg-féle világgal szemben.”8 
 
4. Közvélemény-kutatások 
 
Természetesen a választásokon induló minden párt egyrészt arra számít, 
hogy bejut a parlamentbe, illetőleg számba veszi a győzelmi esélyeket is. 
Az ellenzéki összefogás is reménykedett a győzelemben. A realitás és a 
nagyobb közvélemény-kutatók azonban lehűtötték ezeket a reményeket. 
A választások előtti közvélemény-kutatások adatai egyértelműen a kor-
mánypárt győzelmét vetítették előre. A Medián eredménye: 50-40 száza-
lék a Fidesz javára, a Závecz Research: 50-46, a Századvég: 49-44, a 
Nézőpont: 49-41, az IDEA: 50-45, a Republikon: 35-33, a Publicus 33-
31 százalékos különbségeket mért a kormánypártok javára. (A tényleges 
eredmény 54-34 százalék lett.) 
 
5. Eredmények 
 
A 2022 áprilisi országgyűlési választásokon a magyarországi lakcímmel 
rendelkező, szavazásra jogosult állampolgárok 70,21 százaléka szavazott 
(a levélben szavazók kissé levitték ezt, ami 69,59 százalékot jelentett). 
Az országos listás szavazatok terén a Fidesz a rá szavazó 3 millió 60 ezer 
szavazattal 54,13 százalékot ért el. Mindez 48 képviselői mandátumot 
jelentett. Az Ellenzéki Összefogás 1 millió 947 ezer szavazatot ért el, ami 
34,44 százalékot jelentett, 38 képviselői hellyel. A Mi Hazánk 334 ezer 
voksa 5,88 százalékos, amivel a szélsőjobb párt hat képviselővel bejutott 
a parlamentbe. Egyéniben még nagyobb lett a kormánypárt győzelme. A 
106 választókerületben 87 helyen született Fidesz-győzelem, míg az el-
lenzék csupán 19 helyet szerzett.  

A 199 fős parlamentben ismét kétharmadot szerzett a Fidesz-KDNP a 
135 képviselői hellyel, az ellenzék képviselői száma mindössze 57 fő lett. 
Az ellenzéki pártok a választások után elosztották a parlamenti helyeket. 
A Demokratikus Koalíció 16 helyet kapott, a Momentum 11-et, a Jobbik 
9-et, az MSZP is 9-et, az LMP 4-et, míg a Párbeszéd 7 helyhez jutott. 
 
6. Az EBESZ jelentés 
 
Az EBESZ választási megfigyelői missziója 2022. augusztus 3-án tette 
közzé jelentését a választásokkal kapcsolatban. A választási eredménye-

                                                 
8 Elérhető: https://mihazank.hu/program/ 
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ket elfogadva a következő kritikákat fogalmazták meg: „a kormánypárt 
nem biztosított egyenlő feltételeket a kampányban, ráadásul jogszabállyal 
tovább könnyítette az ún. »voksturizmust«. Ugyanis már nem számít a 
választás rendje elleni bűncselekménynek vagy okirathamisításnak, ha 
valaki olyan lakcímre jelentkezik be a választás előtt, ahol nem él életvi-
telszerűen”. Az ellenzéki szövetség ezért az EBESZ teljes körű megjele-
nését kérte a választásokra (a küldöttség február 24-én már meg is érke-
zett). Az EBESZ jelentésének legfontosabb kijelentései a következők 
voltak: „a választást és a népszavazást sértette az egyenlő feltételek hiá-
nya, a kampányt a Fidesz és a kormány közötti átfedés jellemezte, a hír-
adásokat torzították. Az egyidejű választási és népszavazási kampány 
lebonyolítása kétértelműséghez vezetett. A választókerületek között a 
szavazók elosztása egyenlőtlen volt. A versenyfeltételek egyenlőtlenek 
voltak. A jogszabályi hiányosságok miatt a kampányfinanszírozás átlát-
hatósága megkérdőjelezhető, a reklámpiacot a kormány és az állami vál-
latok uralták, az ellenzéki pártok számára a kampánylehetőségek korláto-
zottak voltak. A médiában hiányzott a pártatlan tájékoztatás. A szavazá-
sok során a titkosság elve veszélybe került, gyakran volt megfigyelhető 
az ún. csoportos szavazás. A külföldön történő szavazás eltérő rendje 
megkérdőjelezte az egyenlő választójog elvét”.9 

A Fidesz-KDNP 2022-től ismét kétharmaddal rendelkezik a parla-
mentben. Orbán Viktor pedig negyedik alkalommal alakíthatott kormányt 
(a 1998-2002-es Orbán-kormányt is beleértve immár ötödik alkalommal). 
 
7. Értékelés  
 
Az ellenzéki pártszövetség látványosan vesztett a választáson, olyan kör-
zeteket is elveszített, ahol korábban ellenzéki képviselő nyert. Mindezek-
hez több körülmény is hozzájárult: a pártszövetséget belső harcok gyen-
gítették, hiányzott a miniszterelnök-jelölt mögötti egységes kiállás, az 
előválasztás után hónapokra leült az ellenzéki kampány, túl optimistán 
kezelték a Fideszből kiábrándultak létszámát. Az orosz-ukrán háború 
béke-kampánytémáját pedig a kormánypárt sokkal jobban használta ki- 
és fel (médiafölényének birtokában). Márki-Zay szinte leváltotta az egész 
ellenzéket, az ún. 7. frakció (Mindenki Magyarországa) megnevezésével. 
Hiányzott egy ellenzéket összetartó erő. Nem volt Orbánt leváltó hangu-
lat (elsősorban az év eleji osztogatások miatt). A Jobbik egykori szavazói 
inkább átmentek a Mi Hazánk Mozgalomhoz. Márki-Zay többször félre-

                                                 
9 Elérhető: htps://hu.euronews.com/2022/04/04/ebesz-nemvoltak-egyenlo-feltetelek-a- 
magyar-valasz tason 
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érthetően nyilatkozott az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amit a 
Fidesz kíméletlenül ki is használt. A miniszterelnök-jelölt többször kriti-
zálta szövetségeseit, mint a kormánypártot. Az ellenzék ismét csak követ-
te a Fidesz programkampányát (rezsicsökkentés, családtámogatás, kerí-
tés, migránsok stb.). A polgárokat kevésbé érdekelte egy önálló oktatási, 
egészségügy minisztérium felállítása. Végül, a Fideszben csalódottak 
számának túlértékelése helyett az következett be, hogy még több szava-
zatot kapott a kormánypárt, mint 2018-ban.  

A kudarcban egy kis gyógyír maradt: a népszavazás eredménytelenül 
(érvénytelenül) végződött. 10 

                                                 
10 A szavazólapon feltett négy kérdésre adott „nem” válaszok aránya 92-95 százalék 
között mozgott, azaz 3,6-3,7 millióan értettek egyet a kormány által feltett kérdésekkel. 
A leadott szavazólapok átlagosan 21 százaléka, vagyis 1,7 millió szavazat azonban 
érvénytelen besorolást kapott. Mivel így az érvényességi küszöb átlépéséhez szükséges 
4.107.652 főt nem sikerült elérni, a referendum mind a négy kérdésre nézve eredmény-
telenül zárult, Nemzeti Választási Iroda,  
Elérhető: https://vtr.valasztas.hu/nepszavazas2022 
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Visegrády Antal∗∗∗∗ 

 

A bírói etika alapjai 1 
 
Szabó Gábor többek között közéleti etikával is foglalkozott, így arra gon-
doltam, hogy egy, a bírói etikáról szóló tanulmánnyal tisztelgek az emlé-
ke előtt.  
Az alábbiakban arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló nemzetkö-
zi és hazai kódexekből, „lepároljuk” a bírói etika fundamentális elveit és 
szabályait. 
 
1. A bírónak függetlennek kell lennie 
 
A bírói etika európai elvei és szabályai című dokumentum 5. passzusa 
rámutat arra, hogy a bírói függetlenségnek van egy intézményi és egy 
individuális aspektusa. A modern demokratikus államnak a hatalommeg-
osztás elvén kell alapulnia. Minden egyes bírónak mindent meg kell ten-
nie annak érdekében, hogy a bírói függetlenséget intézményi és egyéni 
szinten fenntartsa. 

Az olasz Bírói Etikai Kódex 8. cikkelye értelmében „A bíró garantálja 
és védi a saját hivatásának független gyakorlását és megtartja a pártatlan-
ság és függetlenség képét. Kerüli a kapcsolatot a politikai és üzleti hata-
lommal, amelyek hatással lehetnek hivatalára és befolyásolják a róla ki-
alakult képet. Nem vállal olyan feladatot és nem végez olyan tevékeny-
séget, mely akadályozza a saját hivatalának korrekt és teljes körű ellátá-
sát és amely természeténél, eredeténél és módjánál fogva befolyásolná a 
függetlenségét.” 

A horvát Bírói Etikai Kódex III/2. pontja kimondja, hogy „A függet-
lenség kifejezi, hogy a bíró tevékenysége kifejtése közben mentes bár-
mely oldalról megjelenő behatástól, akár egyéni, akár állami-testületi az, 
vagyis minden olyantól, ami őt döntésében befolyásolná. Ez azt jelenti, 
hogy az egyén személyes érdekei vagy a napi politika érdekei, avagy 
bármely más pragmatikus ok sem befolyásolhatja a bírót döntése megho-
zatalában. A döntés csak és kizárólag a törvényen alapulhat (…).” 

                                                 
∗ Professor emeritus, az MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék 
1 Az itt kifejtettekről részletesebben lásd: Visegrády Antal – Vörös Eszter (2019): A 
tisztességes eljárás és a bírói etika. JURA, 2019/2., 194-201. 
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A kanadai kódex 2. cikkének 4. pontja rögzíti, hogy „A bírák tanúsít-
sanak kifogástalan bírói magatartást és ezt szorgalmazzák, ezáltal elmé-
lyítve a társadalom bizalmát, ami a bírói függetlenség sarokköve.” 

Az Amerikai Ügyvédi Kamara Bírói Etikai Modell Kódexének I. Ká-
nonja leszögezi, hogy „Mai társadalmunkban a függetlenség és a szabad-
ság nélkülözhetetlen eleme az igazságszolgáltatásnak. A bírónak maga-
tartásával és életmódjával folyamatosan képviselni kell ezen értékeket. 
Ez a kötelezettsége a ráruházott bírói hatalomból fakad (…). E rendelke-
zések megsértése az igazságszolgáltatás, illetve a jogállamiság feltételei-
nek megkérdőjelezését vonná maga után.” Ezt megerősíti a Szövetségi 
Kódex 1. szabálya is.  

Az osztrák bírónők és bírák etikai nyilatkozata a következőképpen fo-
galmaz. „A függetlenség olyan elem, amiről nem mondhatunk le, neveze-
tesen, hogy a bírói döntések csak a törvényhez és annak keretében a belső 
szabad meggyőződéshez igazodnak. Az átélt függetlenség a felelősségtu-
dat magas mércéjét feltételezi. A függetlenség nem privilégium és nem is 
lehet ürügy az önkényre a szolgálat gyakorlása közben és a döntésekben, 
vagy nem lehet a szociális felemelkedettség alapja. Ez kizárólag a jogke-
reső polgárt védi. Az olyan törvénytelen kísérleteket – bárkitől is indul-
nak ki –, hogy egy bizonyos eljárásba beavatkozzanak, nemcsak feltétle-
nül vissza kell utasítani, hanem – márcsak a prevenció miatt is – nyilvá-
nosságra kell hozni (…).” 

Előrebocsátva, hogy Alkotmányunk, az 1997. évi LXVII. sz. törvény 
és eljárási törvényeink is tartalmaznak etikai normákat (függetlenség, 
pártatlanság, összeférhetetlenség, tisztesség stb.) a magyar kódex II. 1-3. 
pontja értelmében „A bíró a bírói tisztségének gyakorlása során kizárólag 
az Alkotmánynak és a törvényeknek alárendelve, a legjobb tudása és lel-
kiismerete szerint jár el. A bíró maga is védelmezi a függetlenséget, 
amely nem csupán a politikától, a politikai pártoktól való függetlenséget 
jelenti, hanem azt is, hogy a bíró döntéseit minden más külső vagy belső 
befolyástól mentesen hozza meg. A bíró jogalkalmazó tevékenységét 
nem befolyásolja a közvélemény vagy a média kritikája, ill. a közvéle-
mény vagy egy részének előítélete.” Mindezekben visszatükröződni lát-
szik Henkel német professzor szép megfogalmazása: a bírónak függet-
lennek kell lennie felfelé (a politikai hatalomtól); lefelé (a közvélemény-
től); oldalirányban (a bírótársaitól); valamint befelé (az érzelmeitől). 
 
2. A bírónak pártatlannak kell lennie 
 
Ez szervesen összefügg a függetlenséggel. Miként A bírói etika európai 
elvei és szabályai című. dokumentum 10. pontja hangsúlyozza „A bírák-
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nak minden körülmények között pártatlanul kell cselekedniük, hogy a 
polgárban ne ébredhessen a pártosság jogos gyanúja. E tekintetben a bírói 
pártatlanságnak mind a bírói funkció gyakorlása, mind a bíró egyéb tevé-
kenysége során láthatónak kell lennie.” 

Az olasz Bírói Etikai Kódex 9. cikkelye szerint „A bíró nemi, kulturá-
lis, faji és vallási előítélettől és diszkriminációtól mentesen tiszteletben 
tartja minden ember méltóságát. Hivatalának ellátása során pártatlanság-
gal dolgozik, vállalja, hogy azokon a kulturális előítéleteken felülemel-
kedik, melyek hatással lennének a tények értékelésére és megértésére, 
illetve a szabályok értelmezésére és alkalmazására. Biztosítja, hogy hiva-
talának ellátása során a pártatlanság képe mindig garantált legyen. Ilyen 
megfontolásból teljes szigorral értékeli azokat a helyzeteket, amikor nem 
illetékes.” 

A horvát kódex I/II. pontja a bírói hivatás lényegének és a fair eljárás 
feltételének nevezi a pártatlanságot.  

A kanadai kódex részletesen kimunkálja a pártatlanság mibenlétét. Így 
óva inti a bírákat a politikai pártbeli tagságtól, a politikai tevékenységtől, 
petíciók aláírásától, valamint az érdekütközéstől, mind bírói dimenzió-
ban, mind a bíró családtagjai, közeli barátai vagy munkatársai viszonyla-
tában (6. cikk). 

Az amerikai ABA kódex III. Kánonjának 8. pontja értelmében „A bí-
rónak minden jogi döntésében törekednie kell a pártatlanságra és igazsá-
gosságra.” Eközben „ügyelnie kell arra, hogy az összes felet meghallgas-
sa, észrevételeiket figyelembe vegye, de arra is ügyelnie kell, hogy a tár-
gyalás menetét ne hátráltassák felesleges időhúzással, és ezáltal ne terhel-
jék a bíróságot felesleges költségekkel”. 

Ezt megerősíti a Szövetségi Kódex 3. szabálya is, amennyiben leszö-
gezi, hogy „A bírói kizárásra kerül sor abban az eljárásban, amelyben 
pártatlansága megkérdőjeleződik (…).” 

Az osztrák bírák etikai nyilatkozata az „elfogulatlanság” terminus 
technicus-szal operál, ami elsősorban a felek minden pro és kontra pozí-
ciójának a lelkiismeretes mérlegelését jelenti. A mű átfogja azt a képes-
séget is, „hogy felismerjük saját előítéleteinket, valamint mindig szem-
mel tartsuk saját szavaink és cselekedeteink másokra gyakorolt hatását 
(…). Csak egy tárgyilagos, tiszteletre méltó és a felekkel és képviselőik-
kel szembeni egyenlő távolságtartáson alapuló találkozás illik bele egy 
elfogulatlan, szakmailag illetékes bíró-képbe. Megkülönböztető magatar-
tásmódokat és megnyilvánulásokat az eljárásban feltétel nélkül vissza 
kell utasítani!” 

Végül, a magyar kódex így fogalmaz: „A bíró a hivatásból eredő köte-
lezettségeit – a felek egyenjogúságát tiszteletben tartva – pártatlanul tel-
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jesíti. Fokozottan ügyel a pártatlanság látszatára is. Indulatait, érzelmeit 
nem nyilvánítja ki oly módon, hogy abból a részrehajlásra lehessen kö-
vetkezetni.” (4. pont). 
 
3. A bírói eljárásnak tisztességesnek, becsületesnek, kiegyensúlyo-
zottnak és gondosnak kell lennie 
 
A horvát kódex 3/II. pontjában rögzíti ezt a szabályt. 

A kanadai kódex a becsületességet nemcsak a bíróval szembeni elvá-
rásként aposztrofálja, hanem a bíró munkatársaira is vonatkoztatja (3. 
cikk). A gondosság kategóriájának három elemeként az önképzést és 
személyiségfejlesztést; az észszerű gyorsasággal történő ítélethozatalt, 
valamint a gondatlan magatartástól való tartózkodást említi. 

Az olasz kódex értelmében „A bíró hivatalát gondossággal és szorga-
lommal látja el. Megőrzi és bővíti szakmai tudását, vállalja, hogy ezek-
ben a szektorokban, melyekben tevékenységét folytatja, bővíti és elmé-
lyíti tudását” (3. cikkely). 

Az amerikai ABA kódex III. Kánonja hasonlóan fogalmaz, mint a ka-
nadai, ám néhány további elvárást is megfogalmaz. Így pl. a bírósághoz 
méltó légkör biztosítását; az udvariasságot és a türelmességet a perben 
résztvevőkkel és kollégáival szemben. A Szövetségi Kódex III. szabálya 
is megerősíti ezt, azzal, hogy „A bírónak el kell járnia a reá szignált 
ügyekben, és az eljárás alatt rendet és fegyelmet kell tartania”.  

Csak az érdekesség kedvéért említem meg, hogy az amerikai szabá-
lyok etikett – normákat is involválnak, amikor kimondják: „A bírónak 
tartózkodnia kell minden olyan megjegyzéstől, mozdulattól, vagy maga-
tartási formától, ami szexuális zaklatásnak minősülhet (…). A beszéden 
kívül mimikával, gesztikulációval esetleg testbeszéddel is lehet olyan 
benyomást kelteni az esküdtekben, ügyfelekben, ügyvédekben vagy bár-
kiben, aki a tárgyaláson részt vesz, hogy az részrehajlást feltételezzen 
(…).” (III. Kánon B/5. pontjának kommentárja) 

Az osztrák etikai nyilatkozat leszögezi, hogy „a saját munkát, de a 
munkatársakét is, a gyorsasági tilalmat szem előtt tartva, kezdeményező-
en és szükség esetén szokatlan erőbedobással is meg kell szervezni. A 
munkatársakkal való együttműködés csak akkor bizonyul tartósan értel-
mesnek, ha az értékek tiszteletben tartását, őszinteségét és azok célja 
iránti komoly érdeklődést hordozza.” 

A magyar kódex – véleményem szerint – rendkívül jól ragadja meg a 
szóban forgó etikai szabályok lényegét és sokrétűségét, amennyiben így 
fogalmaz: „A bíró az ügyek intézése során – a szükséges határozottság 
mellett – az eljárásban résztvevőkkel szemben udvarias, tartózkodik a 
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személyüket érintő észrevételek, sértő minősítések megtételétől, és a fö-
lényeskedéstől. Kerüli az olyan tartalmú, és hangvételű számonkérést, 
amely alkalmas a tárgyalás nyugodt légkörének megzavarására. Gondos-
kodik arról is, hogy az eljárásban résztvevők megadják a bíróságot és 
egymást megillető tiszteletet. A bíró a munkáját felkészülten, szorgalma-
san, kellő önbizalommal, de elbizakodottság nélkül végzi. Kerüli a lélek-
telen, mechanikus munkavégzést, a jogviták célirányos, mielőbbi ered-
ményes lezárására törekszik. A bíró folyamatosan bővíti a szakmai mun-
kájához szükséges ismereteket.” (5-7. pont) 
 
4. A bírónak tartózkodnia kell a politikai tevékenységtől 
 
Az európai dokumentum ezzel kapcsolatban némileg liberálisan fogal-
maz: „(…) egyensúlyt kell találni a bírák véleményi és cselekvési sza-
badsága, valamint a semlegesség iránti igény között. Noha nem tiltható 
meg a politikai pártokban viselt tagság, vagy a társadalom fő problémái-
ról folytatott nyilvános vitában való részvétel, a bíráknak szükségszerűen 
legalább az olyan politikai tevékenységektől tartózkodniuk kell, amelyek 
függetlenségüket könnyen csorbíthatják, vagy veszélyeztethetik pártat-
lanságuk látszatát.” (7. pont) 

A horvát kódex 3/II. pontja kiemeli, hogy „(…) a bírónak a politikai 
párttagság tilalma nemcsak merő formalitás, ez egyben azt is jelenti, 
hogy minden politikai jellegű megmozdulástól is távol kell magát tarta-
nia, függetlenül attól, hogy az nem politikai pártban való tényleges tag-
ságot jelent. Ennek fényében a politikai üzenet megfogalmazására alkal-
mas összejöveteleken való részvétel annak támogatásaként értelmezhető, 
vagy éppen bizonyos politikai üzenetek vagy gondolatok elutasításként 
(…). Ennélfogva bárminemű politikai aktivitás, akár egy politikai gyűlé-
sen való passzív részvétel is kerülendő.”  

Az osztrák dokumentum szerint „Azon bíráknak, akik azzal a gondo-
lattal foglalkoznak, hogy egy politikai párthoz csatlakozzanak, vagy 
pártpolitikai tevékenységet gyakoroljanak, a Salzburgi Határozatok ér-
telmében, tudatában kell lenniük annak, hogy az ilyen tevékenységek 
ártanak a független, pártpolitikailag befolyásolhatatlan és nem érdek-
egyesületekhez kötött bíráskodás szavahihetőségének. A bírói előmene-
telnek kizárólag a bírósági szolgálatról szóló törvény szerinti tárgyilagos 
kritériumokon kell alapulnia.”  

A kanadai kódex mint fentebb láttuk, a „pártatlanság” címszó alatt 
tárgyalja a politikai tevékenység tilalmát. 

Az amerikai ABA kódex V. Kánonja leszögezi, hogy „A bírónak vagy 
jelöltnek tartózkodnia kell minden helytelen politikai tevékenységtől. 
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Nem lehet politikai szervezet vezetője, és abban politikai tisztséget nem 
viselhet (…), nem vehet részt politikai gyűléseken; nem gyűjthet alapo-
kat, nem fizethet hozzájárulást politikai szervezet vagy jelölt részére, 
nem vásárolhat jegyet politikai rendezvényekre, vacsorákra, ill. hasonló 
eseményekre.” A szankció pedig az, hogy „A bírónak le kell mondania 
tisztéről, mihelyt jelöltként indul bármilyen politikai választáson, kivéve, 
ha törvény másként nem rendelkezik, így pl. állami alkotmányozó gyűlé-
sen.” (2. bek.) 

A Szövetségi Kódex 5. szabálya szó szerint megismétli ezeket a ren-
delkezéseket.  
Végül, a magyar szabályozás értelmében „A bíró politikai tevékenységet 
nem végez. Nem vesz részt pártpolitikai gyűléseken, vagy egyéb ilyen 
jellegű rendezvényeken. Nyilvánosság előtt tartózkodik politikai tartalmú 
megnyilatkozásoktól.” (15. pont) 
 
5. A bírák közéleti tevékenységének is etikusnak kell lennie 
 
Az európai kódex C/3. pontja szerint a bíráknak tartózkodniuk kell 
„mindazon tevékenységektől, melyek csorbítják hivatásuk méltóságát”, s 
meg kell őrizniük „a jogrendszer iránti közbizalmat azáltal, hogy mini-
málisra csökkentik az érdekütközések kockázatát. E tekintetben tartóz-
kodniuk kell bárminemű kiegészítő tevékenységtől, amely csorbíthatja 
függetlenségüket és veszélyeztetheti pártatlanságukat.” A bírák statútu-
máról szóló Európai Charta elismeri a bírák azon jogát is, hogy szakmai 
szervezeteket alapítsanak és azokhoz csatlakozzanak, csakúgy mint a 
szabad véleménynyilvánítást (1.7. §). „Ennek ellenére, feltétlenül szük-
séges, hogy a bírák munkaidejük nagy részét továbbra is bírói szerepükre 
áldozzák, beleértve a kiegészítő tevékenységeket is, és hogy ne legyenek 
kitéve annak a kísértésnek, hogy túlzott figyelmességet szenteljenek 
(esetleg honoráriummal is járó) szolgálaton kívüli tevékenységeiknek.” 

A horvát kódex 4/IV. pontja a bírák számára tiltja az etnikai, vallási, 
faji, nemi vagy bármely más diszkriminációt tanúsító civil szervezetek 
tevékenységében való közreműködést. A profitérdekelt szervezetekben 
való részvételt kerülendőnek, a sportcélú szervezetekben való tagságot 
vagy részvételt pedig megfontolandónak tartja.  

A kanadai kódex C/c. pontja úgy rendelkezik, hogy „A bírák kerüljék 
az olyan ügyekben vagy szervezetekben való részvételt, amelyeknél va-
lószínűsíthető, hogy perben állnak.” A bíró nem gyűjthet pénzt és nem 
adhat jogi és befektetési tanácsokat sem. (C/b. és d.p.) 

Az olasz kódex 7. és 8. cikkelyei értelmében „A bíró nem csatalakoz-
hat olyan egyesülethez, melyek hűségesküt kérnek, és amelyek tagjai 
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részvételének teljes körű átláthatósága nem biztosított. Kerüli a kapcsola-
tot a politikai és üzleti hatalommal, melyek hatással lehetnek hivatalára 
és befolyásolják a róla kialakult képet.” 

Az amerikai ABA kódex II. Kánonjának C. pontja is kimondja, hogy 
„A bíró nem lehet tagja olyan szervezetnek vagy társaságnak, amely 
bármely faji, nemi, vallási vagy nemzeti hovatartozás alapján szervező-
dik, vagy ilyen különbségtételt tesz. 

A Szövetségi Kódex szabályai további eligazítást adnak, amikor leszö-
gezik: „A bíró részt vehet a bíróságon kívül eső tevékenységben a jog-
szabályok, a jogrendszer, valamint a bíróságok igazgatásának fejlesztése 
céljából. A bírónak úgy kell rendeznie bíróságon kívüli tevékenységét, 
hogy minimalizálja a bírói kötelezettségeivel járó összeütközések kocká-
zatát. A bírónak rendszeresen jelentést kell tennie a bíróságon kívüli és 
jogi jellegű tevékenységéért kapott díjakról, honoráriumokról.” (4.-6. 
szabály) 

Végül a magyar kódex is többlépcsős szabályozást ad a témában. 
Mindenekelőtt leszögezi, hogy „A bíró olyan vállalkozásban, nonprofit 
szervezetben nem vesz részt, amelyből bírói tisztségével összefüggő 
előny szerzésére lehet következtetni, saját és hozzátartozói hivatali vagy 
egyéb ügyeiben eljárva nem utal bírói tisztségére.” (13. pont) A további 
korlátozások, ill. tilalmak pedig: „A bíró karitatív, ill. nonprofit szerve-
zetben akkor tevékenykedik, ha a szerv politikamentesen működik. A 
bíró nem lehet tagja, és nem tarthat fenn kapcsolatot sem olyan szerve-
zettel, állandó vagy alkalmi csoportosulással, amelynek célja, tevékeny-
sége a törvényes rendelkezésekkel ütközik, diszkriminatív vagy a bírói 
hivatáshoz fűződő közbizalmat sérti. 
 
6. A bírónak magánéletében is etikusan kell viselkednie 
 
Az európai dokumentum – a tagállamok kulturális sokszínűsége és az 
erkölcsi értékek folyamatos továbbfejlődése miatt csupán egyetlen stan-
dardot állapít meg: „A bírák magánéletükben viselkedjenek korrekt mó-
don” (3. pont) Azokban, az esetekben, amikor is kétség merül fel, hogy a 
magánszférabeli tevékenység összeegyeztethető-e a bírói mivolttal egy 
tanácsadó és konzultatív szervhez való fordulást javasol, amelynek tagjai 
a Legfelsőbb Bíróság vagy a bírói egyesületek védnöksége alatt állnának.  

Érdekesen fogalmaz a kanadai kódex, amikor leszögezi, hogy „A bí-
rák az ésszerűség határain belül magánügyeiket … is úgy intézzék, hogy 
minél kevesebb esetben legyen szükség arra, hogy valamely eset tárgya-
lásából kizárják őket.” (6/A/1. pont) 
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Az amerikai ABA és Szövetségi Kódex azt az elvárást rögzítik, misze-
rint „A bírónak úgy kell magánéletében tevékenykednie, hogy a lehető 
legkisebb legyen a valószínűsége, hogy a hivatali kötelezettségeivel el-
lentétben áll. A bíró magánéleti tevékenységét úgy fogja intézni, hogy (1) 
ne kérdőjelezze meg pártatlanságát; (2) az ne legyen méltatlan a bírói 
hivatalhoz, s (3) ne akadályozza abban, hogy bírói teendőit megfelelően 
lássa el.” (IV. Kánon és IV. szabály). 

Végül, a magyar szabályozás szerint „A bíró a magánéletben … is 
megfontoltságot, feddhetetlen magatartást tanúsít, kerül minden olyan 
megnyilvánulást, mely a bírói hivatás méltóságát és tekintélyét veszé-
lyezteti. Mind a viselkedésben, mind a külsőségekben tartózkodik a szél-
sőségektől (…). A bíró magánéleti problémáinak rendezésére törekszik. 
Baráti, magánéleti kapcsolatait, szabadidejének eltöltését úgy alakítja, 
hogy az a bírói hivatásnak méltóságát, pártatlanságát, annak látszatát se 
veszélyeztesse.” (12. és 14. pontok). 

Befejezésül az etikai szabályok alkalmazásával, ill. megszegésével 
összefüggő kérdéseket is érintenünk kell. 

Az USA-ban az ABA kódex értelmében – a Legfelsőbb Bíróság elnö-
ke által kinevezett 9 tagú Bírói Etikai Bizottság működik, melynek öt 
tagja bíró, két tagja nem bíró jogász, kettő pedig az állampolgárok képvi-
selője. A tagok három évre kapják megbizatásukat.  
A Bírói Etikai Bizottság a következő hatáskörrel rendelkezik: 

(1) tagjai többségi döntésével kifejezi véleményét a helyénvaló bírói 
magatartás kérdésében a bírói etikai kódex, valamint a többi, bí-
róságokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, olyan 
ügyekben, mint a pénzügyi beszámolóra vonatkozó követelmé-
nyek, stb. Az erre irányuló kérvényt akár a bíró, akár a jelölt, akár 
a bíróság vagy más a bíróság igazgatásával megbízott hatóság is 
benyújthatja, azzal a feltétellel, hogy olyan ügyben a bizottság 
nem nyilváníthat véleményt, amelyik épp bíróság előtt vagy ezen 
hatóság előtt van, kivéve ha a bíróság vagy a hatóság kivételt nem 
tesz; 

(2) ajánlásokat intézhet a Legfelsőbb Bíróság felé a Bírói Etika Kó-
dex módosítása érdekében.  

(3) meghatározhatja eljárási szabályait mind a véleménynyilvánítás, 
mind a kérvényekre való válaszolás eseteire. 
 

Azon bíró vagy jelölt ellen, aki állásfoglalással bírt egy kérdésben, és 
aszerint járt el, ezért a magatartásért nem indulhat fegyelmi eljárás.” 
Az állásfoglalások szerkesztett változatait rendszeresen publikálják. 
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A magyar jogirodalomban felmerült olyan álláspont, amely az etikai 
kódexet a jogállási törvény végrehajtási rendeleteként képzeli el (Nagy 
Márta és Gyenge Zoltán). Én azonban inkább Lomnici Zoltánnal értek 
egyet, aki szerint a kódex nem tartalmazhatja a teljesség igényével a kö-
vetendő bírói magatartásformák összességét, valamint megszegésük ese-
tén a számonkérést is. A kódex – (nem jogi) keretszabályként – magában 
foglalja a bírói hivatás legjellemzőbb magatartásszabályait. Véleményem 
szerint a kódex ezáltal védi, orientálja a bírákat – mint a jogállam egyik 
pillérét –, ugyanakkor informálja a társadalmat a bíróval szemben tá-
masztható elvárásokról. 

Végül, az európai kódex helyesen rögzíti elvi éllel azt a szabályt, hogy 
„a korrekt szakmai-etikai szabályok megsértése nem kapcsolható össze 
esetlegesen fegyelmi szankciókhoz vezető hibás magatartással. „Ugyanis 
ez utóbbi esetben a szabályok továbbfejlesztése gátakba ütközne és ellen-
tétes volna azok értelmével. (…) A fegyelmi jogi eljárás alapjául szolgáló 
hibás magatartásnak súlyosnak és eklatánsnak kell lennie (…).” 
(B/IV./c/3. pont). 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a szóbanforgó szabályok megsértése 
nem bírhat jelentős relevanciával a fegyelmi eljárásban. Litvániában pl. 
fegyelmi eljárások esetében a szakmai-etikai szabályoknak „bizonyos 
súlyt” tulajdonítanak, Észtországban pedig „segítséget jelentenek a bíró 
számára fegyelmi jogi perekben, azáltal hogy a bíró számára 
egyértelműbbé teszik a jogi előírásokat.” Moldovában is használják eze-
ket a fegyelmi eljárások során. Az ukrán és szlovák joggyakorlat viszont 
a kettőt nem kapcsolja össze. 

Szlovéniában a szakmai-etikai szabályok tiszteletben tartásának elmu-
lasztása a bírák egyesületén belül tevékenykedő „becsületbíróság” szank-
cióját, míg a Cseh Köztársaságban a bírói egyesületből való kizárást von-
hat maga után. 
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Korsósné Delacasse Krisztina∗∗∗∗ 
 
A csalás, csalárdság értelmezése a hétköznapokban  

és a jogban 
 
A stellionatus bűncselekményének kutatása kapcsán, amelyet a Praxis 
Criminalis1 94. artikulusa, továbbá a 18–19. századi jeles magyar szerzők 
különösen gonosz és fortélyos csalásként adtak vissza (Bodo 1751, 314; 
Pauler 1865, 241–242), értelmezni kellett mindazokat a magatartásokat, 
amelyek csellel, csalárdsággal, megtévesztéssel, a valóság elferdítésével 
voltak kapcsolatosak. A hétköznapi nyelv ezeket leginkább a csalás szó-
val adja vissza, és tágabb értelemben ide sorol mindent, ami ez előbbi 
módon valósul meg, legyen az ártatlan bűvésztrükk, netán komoly sérel-
met okozó bűncselekmény. A csalás törvényi tényállását hazánkban elő-
ször az 1843. évi büntető javaslat, majd pedig az első magyar büntető 
törvénykönyv, az 1878. évi V. tc. határozta meg, azonban az a tény, hogy 
a kodifikáció során megszületett a csalás bűncselekménye, amelyet elha-
tároltak a hamisítástól, hozzájárult ahhoz a leegyszerűsítéshez is, aminek 
következtében a stellionatus szinonimájává a 19. század végére egyre 
inkább a csalás vált, és aminek következtében e szó korábbi jelentésár-
nyalatai elkoptak. 

Jogi értelemben véve mind a csalás, mind pedig a csalárdság kétség-
kívül mást jelent, mint a köznyelvben, ám értelmezésükhöz először mégis 
érdemes a hétköznapi meghatározásokat figyelembe venni. A nyelv 
ugyanis fontos közvetítő közeg a jogalkotó és a jogalanyok között, a jog 
pedig feltételezi a nyelvet is (Madai 2011, 9–11), adott nyelvi egységhez 
sokrétű jelentés tapadhat, ami a mindennapokban eltérhet a jogi fogalom-
tól, ezért is olyan lényeges a terminológia kérdése.  

A modern büntetőjogi dogmatika kialakulását és a kodifikált büntető 
törvények elkészítését megelőzően Magyarországon is az volt a jellemző, 
hogy az egyes bűncselekményeket a jogszabályok voltaképpen nem defi-
niálták: „hazánk törvényeiben – a’ bűntettes bukást és váltóhamisítást 

                                                 
∗ Adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tan-
szék 
1 Az alsó-ausztriai büntető rendtartás, a Ferdinandea latin fordításával a 17. század 
végén keletkezett Praxis Criminalis Magyarországon nem vált az országgyűlés által 
elfogadott jogforrássá, sőt tárgyalás alá is csak 1723-ban vették, viszont Szentiványi 
Márton, Kollonich bíboros utasítására, csatolta az 1697-ben kiadott Corpus Iuris 
Hungarici gyűjteményéhez. Így, mint a törvénygyűjteményhez kapcsolt anyag, a követ-
kező századtól már szokásjogi úton terjedt el a praxisban. 
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kivéve, – egy bűntettnek ismértetése (definitio) sem levén világos sza-
vakkal körülírva, következőleg a’ törvény e’ részben semmi megszorítást 
nem tévén, minden bizonyos faju bűntettnek köréhez mind azon sértő 
cselekvények számitandók, mellyek azon bűntett nevéül szolgáló szónak 
hazánkban bevett jelentése alatt foglaltatnak.” (Szlemenics 1847, 124) 
Az emberek többsége azonban – jogi magyarázat nélkül is – értette és 
érti, mit jelentenek a legalapvetőbb fogalmak, pl. a lopás, a rablás vagy 
az erőszaktevés. Ez egyúttal arra is utal, hogy e kifejezések a hétköznapi 
nyelvben hasonló jelentéssel bírtak, mint a jogi nyelvben. A jog szakszó-
kincse azonban az idő előrehaladtával egyre inkább elvált a mindennapok 
szóhasználatától, sőt amikor az egyes jogágak egymástól különváltak, 
tovább differenciálódott (Madai 2011, 10). A megszülető polgári állam 
jogrendjében továbbá az is elengedhetetlen volt, hogy a büntető törvé-
nyek precízen határozzák meg a tilalmazott és büntetni rendelt magatar-
tásokat, hiszen csak ezáltal valósulhatott meg a nullum crimen sine lege 
elve. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a laikusok ne lettek 
volna, vagy lennének ma is általában véve tisztában a büntetőjog által 
tiltott leggyakoribb cselekmények mibenlétével, noha ismert, hogy egyes 
bűncselekményekre a köznyelv hagyományosan jogilag helytelen, vagy a 
büntető törvénykönyvben már nem létező megnevezést használ, illetve a 
Btk. egyes tényállásainak neve alatt mást ért, mint amit az a törvény sze-
rint jelent.2 

A csalás az ezt tárgyaló monográfia szerzője szerint tipikusan olyan 
büntetőjogi fogalom, amelyet a jogi nyelv a köznyelvből emelt át és ru-
házott fel különleges tartalommal, és ennek kapcsán felvetette, hogy ér-
demes lenne foglalkozni azzal a kérdéssel, vajon a magyar büntetőjogi 
terminológiában mikor alakult ki és rögzült a csalás azzal a jelentéssel, 
amit a mai jogi szaknyelv is ért alatta (Madai 2011, 10, 30). Angyal Pál 
1939-ben kiadott munkájában szintén kifejtette, hogy a csalás modern 
törvényi fogalma nem azonos annak ún. életfogalmával, de amiben e 
kettő megegyezik, az „a tévesztő cselekmény, az ámítás, a hazugság, 
illetőleg a valótlannak valóságként beállításával mások félrevezetése” 
(Angyal 1939, 27). 

Eme életfogalom tisztázásához nyilvánvalóan a nem jogi megközelíté-
seket érdemes keresni. A csalás a 19. századi értelmező szótár szerint 
„[s]zántszándékos félrevezetés, tévedésbe hozás, hibába ejtés”, másod-
sorban „[h]amis úton módon, különösen félrevezetés általi károsítás” 

                                                 
2 Pl. ma is elterjedt a Btk.-ban már nem szereplő „gyilkosság” kifejezés az emberölésre, 
vagy a „kirabolták” használata a lopás bizonyos elkövetési formáira, illetve a zaklatást 
gyakran értelmezik szexuális abúzusként. 
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volt, míg harmadik értelmében a csábítást is ide sorolták. A csal ige je-
lentését sokrétűbben írták le. Elsődlegesen: hízelgő szavakkal, ígéretek-
kel kecsegtetni valakit, és így elhívni, hogy valahová menjen, „mely 
esetben az illető hivott előnyösebb helyzetből vagy állapotból valamely 
hátrányosb és károsabb helyzetbe vagy állapotba jut”. Igekötőkkel hasz-
nálva pl. becsalni valakit a házba, kicsalni az ellenséget a várból, stb. A 
második jelentés, miszerint aki csal, az mást „[t]évútra, mintegy csáléra 
vezet, különösen az ismerő tehetséget hibába ejti.” Harmadsorban pedig 
már a jogi fogalomhoz közelített a meghatározás: „Hamis, álnok, ravasz 
utakon, fogásokkal valakit károsít. Csal a kalmár, ha valódi áru helyett 
mást ad, ha hamis mértéket használ. A hűtelen tiszt, cseléd csalja az urát, 
ha hamisan számadol, ha javaiból magának elsajátít.” A csal szó főnév-
ként is előfordult, a mai „csel” értelemben: „[h]amisság, ravasz fogás, 
hibába, tévedésbe vezető eszköz, mód.” Ugyanebben a gyűjteményben 
csalárd az, „[k]inek a csalás megrögzött tulajdonsága; hamissággal teljes; 
rókatermészetű; ki mindenkor kész a csalásra”, a csalárdság pedig 
„[t]ulajdonság, melynél fogva valaki mások csalására hajlandó, s min-
denkor kész; cselszövény; álnok törekvés. […] Bibliai értelemben: go-
noszság, bűn. Kinek szájában csalárdság nem találtatott.” (Czuczor–
Fogarasi 885–886, 888–889) 

Az utóbbi példa a csalárdságot közelíti a hazugsághoz, amit régtől 
fogva tiltottak vallási és erkölcsi normák, elég csak a tízparancsolatra 
gondolni, de önmagában a hazugságot a jog nem bünteti. Azokat a maga-
tartásokat tudniillik, amelyeket úgy ítélnek meg, hogy „csekélyebb mér-
tékben veszélyesek a társadalomra (például a hazudozás), általában nem 
a jog, hanem más normarendszer – az erkölcs, az illem stb. – szankcio-
nálja” (Szilágyi 2006, 292). A hazugság megítélésével kapcsolatos véle-
mények tárháza a jogtudományban igen széles, akkor is, ha csak a csalás 
kapcsán megfogalmazottakat tekintjük, azonban jelen írás ezek összegzé-
sére terjedelmi okoknál fogva sem tud vállalkozni. A valótlanság állítása 
azonban elvezethet a csaláshoz. Eme értelmezéshez kapcsolódhat 
Lactantiusnak a Werbőczy által a Tripartitum befejezésében is idézett 
mondata: „[…] Isten az igazság természetét illetően úgy döntött, hogy az 
a maga pőre egyszerűségében ragyogjon – lévén önmagában is elég ékes, 
a kívülről ráaggatott díszítmények pedig csak elhomályosítják és meg-
rontják, míg ellenben a hazugság idegen szépséggel tetszeleg, lévén ön-
magában, ha nem burkolják be, nem fényezik ki máshonnan származó 
ékítménnyel, romlott, üres és illékony.” (Lactantius 2012, 175; Werbőczy 
1989, 425) Az „idegen szépséggel tetszelgő hazugság” ugyanis magában 
rejti azt az értelmet, hogy valaminek így a valóságtól eltérő feltüntetése 
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azt vonzóvá teszi mások számára, vagyis ez voltaképpen egy galád, fon-
dorlatos módja más személy becsapásának. 

A csalás hétköznapi értelmezése napjainkban sem teljesen azonos an-
nak jogi definíciójával, ám a lényeget alapvetően lefedi. Az állítás igazo-
lására, és annak feltérképezésére, hogy milyen jelentések tapadnak a csa-
lás vagy a csalárdság kifejezéseihez az átlagember fejében, egy felmérést 
is végeztem, amelynek eredményeit mutatja be röviden e tanulmány. 

Az online kérdőív négy hónapon keresztül, 2022. április 23. és au-
gusztus 23. között fogadta a válaszokat, és azt 146 fő töltötte ki. A be-
küldés önkéntes volt, és a válaszadókat nem szűrtem vagy válogattam 
meg előzetes szempontok szerint, így az eredmények nem minősülnek 
statisztikai értelemben reprezentatívnak. A demográfiai kérdésekre adott 
válaszok alapján a beküldők 69 %-a nő, 31 %-a férfi volt, közel három-
negyede (74,6 %) felsőfokú, vagy annál magasabb, és csaknem egyne-
gyede (24 %) középfokú iskolai végzettségű. Tekintettel arra, hogy a 
kérdőívet jogász készítette, és eredményei egy jogtudományi munkához 
szolgáltak kiegészítésül,3 lényeges az is, hogy a kitöltők többsége annak 
ellenére nem rendelkezett mélyebb jogi ismeretekkel, hogy közülük 20 fő 
(13,7 %) volt végzett jogász, 14 fő (9,6 %) joghallgató, 16 fő (11 %) pe-
dig hallgatott más szakokon jogi tárgyakat, beleértve az igazgatási, illetve 
a jogi asszisztensi képzéseket is. Vagyis a többség, mintegy kétharmad 
részük (93 fő, 64,4 %) laikusnak tekinthető. 

Az ív nyitott kérdésekkel indult, amelyek közül az első arra várt vá-
laszt, hogy a felelet adója írja le röviden, mire gondol a csalás kifejezés 
hallatán, mit ért alatta a hétköznapokban, esetleg írjon rá egy konkrét 
példát is.4 

A beküldők némelyike túlságosan általánosan fogalmazott, így az ő 
válaszaik ténylegesen nem voltak értékelhetők abból a szempontból, ho-
gyan értelmezik az emberek a csalást a mindennapokban (pl. „van kisebb 
és nagyobb csalás”, „lehet többféle”, „nagyon sokrétű”, „negatív jelen-
ség” stb.).  

Néhányan (11 fő, többségükben jogászok vagy joghallgatók) annak el-
lenére, hogy a kérdés kimondottan a hétköznapi jelentésre irányult, mégis 
elsősorban a csalásra mint bűncselekményre gondoltak, és ennek megfe-
lelő meghatározást adtak, sőt olyan is akadt, aki a hatályos Büntető tör-
vénykönyv vonatkozó, 373. § (1) bekezdésének törvényi tényállását idéz-

                                                 
3 Korsósné Delacasse Krisztina: „Csalfa áméttások által többeket megkárosított” – A 
stellionatus a 18–19. századi magyar jogban. Budapest, Gondolat Kiadó, 2022. 
4 Kérem, írja le röviden, mire gondol a "csalás" kifejezés hallatán! Mit ért alatta a hét-
köznapokban? Esetleg írjon rá egy konkrét példát is! 
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te, és nyilván nem is meglepő, ha egy jogász, szakmájából fakadóan, elő-
ször automatikusan erre asszociál. Ugyanennyien más bűncselekménye-
ket is megneveztek, elsősorban az adócsalást, a sikkasztást, de még a 
lopást is, vagy valamivel általánosabban a gazdasági vagy pénzügyi terü-
leten elkövetett bűncselekményeket. Két válaszadó a választási csalást 
társította a kifejezéshez, és mintegy öten a politikát, politikai életet.5 No-
ha az a 6–7 fő, aki ilyesfajta véleménnyel volt, csupán 4–5 %-át teszi ki a 
kitöltőknek, mégis érdemes említést tenni ezekről a hangokról is, mivel 
az, hogy a csalásról, illetve a csalárdságról a politika, sőt meghatározott 
politikusok, vagy politikai oldal jutottak eszükbe, az a magyar közéletet 
is jellemezheti. Négy olyan válasz volt, amelyikből ténylegesen meg le-
hetett állapítani, hogy melyik politikai csoportosulásra gondolt a kitöltő, 
netán meg is nevezett egy-egy politikust (nem feltétlenül csak ennél, ha-
nem előfordult, hogy a további nyitott kérdéseknél). Ennek során a pola-
rizálódott magyar közélet mindkét oldalát említették, azonban amellett, 
hogy a kutatás nem a pártharcok vizsgálatára irányult, az ilyen jellegű 
válaszok alacsony száma miatt sincs értelme az arányokkal foglalkozni. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kontextust sem, hiszen ezek a poli-
tikát előtérbe helyező válaszok – egyetlen kivételével – mind még 2022 
áprilisában érkeztek be. Ismert, hogy a legutóbbi országgyűlési választá-
sokat Magyarországon 2022. április 3-án rendezték, néhány héttel ezt 
követően pedig még minden bizonnyal élénkebben élt az emberekben 
akár a kampány, akár a választási eredménnyel kapcsolatos érzelmeik, 
vagy azok sajtóban megtapasztalt interpretációi. 

A válaszadók 6%-a említette a csaláshoz tapadó jelentésként a házas-
ságtörést, a párkapcsolati hűtlenséget, a szerelmi partneren kívüli sze-
méllyel való viszony folytatását, ahogyan többen le is írták, és ahogyan 
ez a köznyelvben elterjedt, a „megcsalást”. 

Leginkább azonban 3–4 lényegi szegmens körül forogtak a válaszok. 
Ezek az esszenciális fogalmi elemek annak ellenére egyértelműen elkü-
löníthetők egymástól, hogy kifejezésük nem mindig azonos szavakkal, 
hanem gyakran szinonimákkal vagy körülírással történt, továbbá, hogy 
legtöbbször egymással összekapcsolva fordultak elő, azonban az elem-
zéshez érdemben nem tudna sokat hozzátenni, ha arra is kitérne, mennyi-
szer, és pontosan milyen kombinációkban történt ez meg. Túlnyomó 
többségben volt, és mintegy a válaszok felében (47,3 %) megjelent, hogy 
a csalás nem más, mint valakinek a megtévesztése, félrevezetése, becsa-
pása, átverése, a másik személy jóindulatának, hiányos ismereteinek a 

                                                 
5 Ebbe már beleszámoltam azokat is, akik a további nyitott kérdések között említettek 
politikát, politikust válaszukban. 
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kihasználása. Emellett hasonlóan magas arányban (42,5 %) rajzolódott ki 
az belőlük, hogy a csaló önös érdekből cselekszik, magának gazdasági, 
anyagi, hatalmi vagy egyéb előnyt kíván kovácsolni, haszonszerzésre, 
saját sikerének maximalizálására törekszik, amihez számosan (11 fő) 
hozzáfűzték azt is, hogy mindezt jogtalanul, alaptalanul, tisztességtele-
nül, etikátlanul, az igazságérzetet sértő, illetve nem becsületes úton-
módon teszi. Utóbbi kifejezések esetenként előfordultak azonban önma-
gukban is, tehát, hogy valaki egyszerűen úgy írta le a csalást, hogy az 
nem más, mint „igazságtalanság”, vagy olyasmi, ami „nem tisztességes”. 
Kétségkívül többen voltak viszont köztük, akik az előbbieket egymással 
összekötve határozták meg: pl. „Mások malíciózus félrevezetése önös 
érdekből.” „A csalás szándékos megtévesztése a másiknak valamilyen 
haszon reményében.” Az utóbb idézett mondatokból az is kitetszik, hogy 
nem egyszer említést érdemlőnek tartották a válaszadók a csaló szubjek-
tumát, azaz hogy szándékosan, rosszindulatúan cselekszik, sőt (joghall-
gató részéről) még a dolózus jelző is előfordult. Azon túl, hogy aki csal, 
önmagát előnyösebb helyzetbe szeretné juttatni, az ellenpólust is többen 
(15 %) megemlítették, azaz hogy a csalás nem más, mint „más (mások) 
kárára haszonszerzés”, vagy „amikor valaki a saját malmára hajtja a vizet, 
közben megkárosít másokat”, egy egészen általános megközelítés szerint 
pedig „ha egy jóhiszemű embernek rosszat csinálok”. Többen kiemelték, 
hogy az, miszerint a csaló a „megtévesztett személyt hátrányosabb hely-
zetbe hozza”, jelentheti azt is, hogy áldozatának anyagi vagy erkölcsi vesz-
teséget okoz, szakmai, vagy éppen lelki értelemben károsítja meg. Az utol-
só kiemelkedő tényező volt a definiálási kísérletekben a normákkal való 
szembehelyezkedés, a törvénysértés, tágabb értelemben a szabályoktól 
való eltérés, azok kijátszása, áthágása. A legtöbben azt is hozzátették, hogy 
ez nyereség, előny szerzése érdekében történik, azért, hogy így a csaló 
magának kedvezzen, de akadt, aki önmagában a szabályok megszegését, 
be nem tartását elegendőnek tartotta a meghatározáshoz. Az általános ér-
vényesülést kívánó normák megsértésén kívül azt is jópáran említették, 
hogy csalásnak tartják a két fél között létesült egyezség, vagy akár a másik 
személynek egyoldalúan tett ígéret be nem tartását is. 

A következőkben a csalárd, csalárdság szavak jelentésének megvilágí-
tását kellett a válaszadóknak szintén saját szavaikkal megfogalmazniuk. 
(Mit jelent Önnek a "csalárd" és a "csalárdság" kifejezés?) Valószínűleg 
szerencsésebb lett volna a kérdésben csak az egyik szót szerepeltetni, 
mert ebben a formájában nem mindenki magyarázta mindkettőt, és oly-
kor inkább arra koncentráltak, hogy milyen különbséget éreznek a mel-
léknévi és a főnévi alak között. Ettől eltekintve a csalárdságot főként úgy 
írták körül, hogy az megtévesztés, hamisság, megbízhatatlanság, morális 
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gyengeség. A csalárd személyről alkotott képben rendszerint megjelent 
továbbá az, hogy olyan valakiről lehet szó, aki megrögzött hazudozó, 
akinek a csalárdság mintegy lételeme, életformája, aki hajlamos, vagy 
bármikor képes csalásra. Emellett a csalárd jelzőt többen használták a 
kapcsolataiban hűtlen, csapodár emberre is. Mindez nem mutatott nagy 
eltérést a korábbi értelmező szótárban feltüntetett jelentésekhez képest. 
Az Érez különbséget a „csalás” és a „csalárdság” szavak jelentése kö-
zött? kérdésre adott válaszokból az derült ki, hogy a túlnyomó többség 
érzékelt különbséget; nem érte el az 5 %-ot azok aránya, akik nem, vi-
szont közel 30 % vélekedett úgy, hogy ez az eltérés csak árnyalatnyi, és 
ezért nem felelt egyértelmű igennel. Az előző kérdéssel is összevetve ezt, 
az derült ki, hogy némelyek súlyosabbnak, mások inkább enyhébbnek 
tartották a csaláshoz képest a csalárdságot, illetve azt emelték ki, hogy 
érzésük szerint az utóbbi nem jogi kategória, vagy inkább régies, az iro-
dalmi nyelvi rétegbe tartozó szó. 

A következőkben egy tízes skálán kellett a válaszadóknak jelölniük 
azt, hogy véleményük szerint mennyire tartalmazza a csalás fogalma a 
felsorolásban szereplő elemeket, ezek milyen szorosan tartoznak hozzá, 
illetve mennyire képesek lefedni a csalás hétköznapi fogalmát:6 az igaz-
ság elferdítése; hazugság; a valóság elhallgatása; valakinek a megtévesz-
tése, becsapása; félrevezető látszat keltése; más tudatlanságának, tájéko-
zatlanságának a kihasználása; más tévedésének kihasználása; ígéret be 
nem tartása; más hátrányosabb helyzetbe juttatása; haszonszerzés; más 
megkárosítása; hamis személyazonosság; alattomosság; álnokság; csábí-
tás; fondorlat; gonoszság; ravaszság; szemfényvesztés; bűn; bűncselek-
mény. Annak kiválasztása, hogy milyen kifejezések kerüljenek be a soro-
zatba, a korábbi kutatási eredmények alapján történt (Korsósné Delacasse 
2014, 38–43; Korsósné Delacasse 2016a, 151; Korsósné Delacasse 
2016b, 185–187; Korsósné Delacasse 2019, 99–111; Korsósné Delacasse 
2021, 37–41). A stellionatus és a falsum mint a magyar jogtörténetben a 
csalárdsággal, hamissággal elkövetett bűncselekményeket leginkább ösz-
szefoglalni képes fogalmak értelméhez tudniillik hozzákapcsolódtak bi-
zonyos elemek a meghatározásban (így a fondorlat, a gonoszság, a ra-
vaszság, joghátrány vagy kár okozása, stb.), valamint a stellionatust is 
több módon adták vissza a szakirodalomban vagy a lexikonokban, éspe-
dig nem feltétlenül egyszerűen a csalás szóval (pl. szemfényvesztés).  

                                                 
6 Ön szerint mennyire tartalmazza a csalás kifejezés az alábbi elemeket/tényezőket, meny-
nyire szorosan tartoznak hozzá, illetve mennyire fedik le ezek a csalás hétköznapi fogal-
mát? 0=semennyire, 10=teljesen lefedik vagy egészen szorosan kapcsolódnak hozzá 
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Az átlagokból az rajzolódik ki, hogy összességében az emberek mind-
egyik felsorolt szóról, szófordulatról úgy vélték, inkább van közük a csa-
láshoz, mint sem (5 egész feletti értékek), még akkor is, ha külön-külön 
megnézve a válaszokat, előfordult az is, hogy bizonyosakat valaki egyál-
talán nem érzett kapcsolódónak (azaz 0 értékre állította).7 Legerőtelje-
sebben a más megtévesztése, becsapása adta vissza a válaszadók szerint a 
csalás értelmét, ez az egyetlen kifejezés, amely 9, sőt 9,5 feletti átlagos 
értéket kapott, azaz a leginkább egyetértés volt abban, hogy szinte teljes 
mértékben lefedi a csalás fogalmát, a legszorosabban hozzá tartozik. Ösz-
szevetve ezt a megelőző, és a kérdőív előző oldalán szereplő, már tár-
gyalt nyitott kérdéssel, amelyre a meghatározást bármiféle sugalmazás 
nélkül adták, az eredmény visszaigazolja azt, hogy a megtévesztést, vala-
ki más becsapását az emberek a csalás kulcsfontosságú tartalmi elemének 
tekintik. A számsorból valamivel jobban kiemelkedő három következőt, 
a félrevezető látszat keltését (8,8) a más megkárosítását (8,5) és a más 
                                                 
7 A táblázat abban a sorrendben mutatja a kérdőívben értékelt kifejezéseket, hogy me-
lyiket pontozták magasabban, ami azt jelenti, hogy az adott kifejezést átlagosan mennyi-
re szorosan érezték a válaszadók a csalás fogalmához kapcsolódónak. (Ld. 6. sz. lj.) Az 
értékek a táblázatban kerekítés nélkül, a főszövegben azonban egy tizedesjegyre kere-
kítve szerepelnek. 
 
valakinek a megtévesztése, becsapása 9,51369863 
félrevezető látszat keltése 8,794520548 
más megkárosítása 8,452054795 
más tudatlanságának, tájékozatlanságának a 
kihasználása 

8,393103448 

haszonszerzés 8,04109589 
hazugság 7,917808219 
bűn 7,897260274 
alattomosság 7,726027397 
bűncselekmény 7,712328767 
hamis személyazonosság 7,586206897 
álnokság 7,582191781 
más tévedésének kihasználása 7,55862069 
más hátrányosabb helyzetbe juttatása 7,431506849 
az igazság elferdítése 7,356164384 
fondorlat 7,006849315 
szemfényvesztés 6,979452055 
a valóság elhallgatása 6,882758621 
ravaszság 6,712328767 
gonoszság 6,232876712 
ígéret be nem tartása 6,076923077 
csábítás 5,452054795 
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tudatlanságának, tájékozatlanságának a kihasználását (8,4) az előbbi mel-
lé rendelve és egymás mellé helyezve pedig e szavak gyakorlatilag azt a 
meghatározást adják ki, amit az emberek többsége szabadon is megfo-
galmazott a kérdőív elején, amikor a csalás hétköznapi értelmét próbálták 
megragadni. Mindezeket a Büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó 
definíciójával összehasonlítva az is kiderül, hogy a törvényi tényállás 
egyes elemei szintén összecsengenek a közvéleményben a csalásról meg-
fogalmazottakkal, hiszen a Btk. 373. § (1) bekezdése a következőképpen 
hangzik: „Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy 
tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.” A megtévesztést, a 
haszonszerzést és a károkozást tudniillik mind a csalás meghatározására 
vonatkozó nyitott kérdés, mind pedig az előzőekben bemutatott, a kap-
csolódó kifejezéseket vizsgáló skálák alapján a legrelevánsabbaknak te-
kintettek a válaszadók. A büntetőjogi definíciónak talán csak az a jog 
szempontjából fontos eleme kapott kisebb hangsúlyt a közvéleményben, 
hogy nem csupán az elkövető tévedést előidéző magatartása, hanem 
emellett a már meglévő (és másból fakadó) tévedésnek a tudatos fenntar-
tása is megvalósíthatja a csalást. Ez a számszerűsített súlyozásban 7,6 
értékkel a sor közepén helyezkedett el, míg a szöveges megfogalmazá-
sokban csak hellyel-közzel fordult elő.  

Az előbbiekből azt a következtetést lehet kibontani, hogy a csalás hét-
köznapi értelmezései úgy tűnik, manapság már viszonylag jól lefedik 
annak jogi fogalmát, ám még így is érezhetően tágabbak annál. A magyar 
jog történetében azonban azért nem egyszerű e kérdés vizsgálata, mert a 
jogalkotásban hosszú időn keresztül a latin nyelv volt az irányadó, és 
csak a 19. századtól kezdődött a magyar nyelv térnyerése, majd pedig az 
1840-es évek törvényei jelentek meg eredendően is magyar nyelven, 
előbb hasábosan, később, az 1844. évi 2. törvénycikk értelmében már 
kizárólag magyarul. Ezekben már megtalálható volt a csalás kifejezés, 
azonban külön fogalommeghatározás nélkül. Úgynevezett „csalási vét-
kekről”, illetve „csalási bűnökről” rendelkezett a váltótörvény (1840. évi 
15. tc.), a kereskedőkről szóló 1840. évi 16. törvénycikk, vagy a közkere-
seti társaságokat szabályozó 1840. évi 18. törvénycikk. Akit ugyanis e 
bűncselekmények miatt korábban megfenyítettek, az a bizalmat nem ér-
demelte meg, ezért a kereskedelmi könyvek vezetésétől eltiltották, az 
ilyenek magukat kereskedőként nem jegyeztethették be, illetve megszűnt 
a kereskedésre való joguk (1840:16. tc. 2. § f), 57. § d) pont). Ugyanezen 
okból nem lehetett valaki szoros értelemben vett közkereseti társaság 
tagja sem. (Az 1840:18. tc. 2. §-a eleve kizárta az ilyen személyeket a 
tagok köréből, a 37. § a tagsági joguk megszűnését mondta ki, a 39. § e) 
pontja pedig a társaság feloszlását rögzítette, ha a tagok többsége eseté-
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ben ez bekövetkezett.) A kereskedelmi alkuszok csalásait és csalárdságát 
írta körül az 1840. évi 19. törvénycikk 16–17. §-a, ugyanolyan büntetés-
sel fenyegetve ezt, mint a könyveiket hibásan vezetőket (bírságolás, a 
tevékenység beszüntetése, kártérítés). E jogszabályok a magánjogi jogal-
kotás reformkori fázisában nagyjából egyszerre születtek meg, ezért az is 
elképzelhető, hogy a bennük foglalt csalás alatt a szintén 1840-ben be-
cikkelyezett csődtörvényben (1840. évi 22. törvénycikk) szereplő csalárd 
bukás esetei értendők. Utóbbi ugyanis, bár szintén nem büntető norma 
volt, hanem a csőddel összefüggő változatos kérdéseket, elsősorban még-
is az eljárást szabályozta egészen részletesen, néhány szakaszában fenyí-
tő rendelkezéseket is rögzített. Ezekben különbséget tett a korábbi jog-
szabályban (1807. évi 12. törvénycikk) is létező, szándékos bűncselek-
mény, a hamissággal párosult bukás, és a csak speciális alanyok, kereske-
dők vagy gyárosok által, ám gondatlanul is megvalósítható vétkes bukás 
között (1840. évi 22. tc. 130–131. §). Az előbbi elkövetőjére a törvény 32. 
§-a pedig már kimondottan úgy utalt mint csalóra: ha a vagyonbukott a 
csőd megnyitása után bármit elidegenített a vagyonából, „a 130-ik § értel-
mében mint csaló fog büntettetni.” A nemzeti őrseregről szóló 1848. évi 
XXII. törvénycikk 4. §-a már kifejezetten a csalás szót használta mint sú-
lyos bűncselekmény megnevezését, jelesül kirekesztette a nemzetőrségből 
azokat, akik „rablás, lopás, csalás, hitszegés, gyujtogatás, vagy gyilkosság 
miatt büntetve voltak”. E felsorolás tehát már úgy kezelte a csalást, mint 
közismert, e név alatt létező bűntettet, annak ellenére, hogy a jogalkotás, 
illetve maga a kodifikáció nem jutott még el addig, hogy hatályba léptes-
sen erre vonatkozó, a csalás tényállását definiáló törvényt.  

A kodifikációt megelőző időszak jogéletében tehát – mivel egyes fo-
galmaknak a precíz meghatározása hiányzott –, sokkal inkább rá lehetett 
utalva a jogalkalmazó arra, hogy a jogértelmezés során esetenként egy-
egy szónak akár a hétköznapi jelentését is figyelembe vegye. A strikt 
tényállásokon és törvényi definíciókon nevelkedett 21. századi jogásztól 
ugyan távol áll e megközelítés, azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a jog végső soron a társadalomban megfogalmazó-
dó kérdésekre vagy igényekre próbálta és próbálja a mai napig megadni 
az adekvát válaszokat, szabályozni a közösségek életének valamely ré-
szét, igyekszik jogi szempontból is leírhatóvá tenni bizonyos mozzanato-
kat, jelen példában valamely tilalmazott magatartást, úgy, hogy megfo-
galmazásai és szabályai a mindennapi gyakorlat számára is alkalmazha-
tóak legyenek. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy egyes jogi fogalmak 
és azok ún. „életfogalma” – mint az a csalás példáján is látszott – nem is 
feltétlenül állnak, sőt, ha a jog betölti előbbi célját, nem is állhatnak lé-
nyegesen távol egymástól.  
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Fenyvesi Csaba∗∗∗∗ 

 

Az igazságkereső felismerési kísérlet helye, szerepe  
a bűnügyi sakkjátszmában 

 
Akire most emlékezünk, folyamatosan kereste az igazságot. Szabó Gábor 
kollégám évtizedeken keresztül olvasott, beszélt, kutatott, írt az emberi 
jogokról (Szabó 2011), a tisztességről, az erkölcs jelentőségéről, az igaz-
ság és igazságosság nemes tartalmáról (Szabó 2016, 2020). Kötetekben 
is megjelenő értékes munkássága és kellemes személyisége előtt tiszteleg-
ve magam is egy igazságkereső módszert elemzek: a kettős (kriminaliszti-
kai és büntető eljárásjogi) felismerésre bemutatást. Reménykedem köz-
ben, hogy különleges képességeivel az égi csatornákon keresztül is rá tud 
tekinteni mementó tanulmányomra. 
 
1. A bűnügyi sakkjátszma szakaszai 
 
Az első pillanatban talán meglepőnek tűnik a címben jelzett sakkjáték 
bűnügyi kivetítése. A másodikban már felismerhetjük, némi analógiás 
készséggel pedig meg is fogalmazhatjuk a három fő játékrészt a büntető-
eljáráson belül is.1 Felfogásom szerint ebben a „játékban” is van: 

(a) megnyitás, 
(b) középjáték, 
(c) végjáték. 

                                                 
∗ Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntető és 
Polgári Eljárásjogi Tanszék 
1 Első látásra meglepő lehet a törvényi „felismerésre bemutatás” helyett a „felismerési 
kísérlet” elnevezés is. Nézetem szerint az előbbi formula (egyenként és együtt is) arra 
sarkallja az egyébként is a hatóságnak sokszor megfelelni kívánó felismerőt, leggyak-
rabban a bűncselekmény sértett tanúját, hogy a bemutatott személyek (tárgyak, hangok 
stb.) közül válasszon. Hogy mindenképpen válasszon, hogy mindenképpen valakit fel-
ismerjen. A megfelelési kényszer pedig azzal a hibás következménnyel járhat, hogy 
akkor is választ a felismerő, amikor nem is biztos benne, amikor csak hasonlóságot 
érzékelt, vagy egyszerűen csak a külső jelekből arra következtet, hogy felismerni véli a 
valós elkövetőt. Tévedése azonban akár justizmordhoz is vezethet, mivel a kiválasztását 
cáfolni elméletileg is nehéz, a gyakorlatban pedig szinte lehetetlen, ha nincs a kiválasz-
tottnak érdemi alibi igazolása. Ezért – a bizonyítási kísérlet mintájára – helyesebb lenne 
„felismerési kísérletről” beszélni, vagyis a felismerés megkísérléséről, semmint bemuta-
tásról. Ezért is szerepeltetem már ezen kifejezést a tanulmányom címében és tartalmi 
részében. 
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Rögvest fel is vetem a párhuzamos társaikat, a duál párjaikat: 
(a) a helyszíni szemle (az elsődleges intézkedésekkel) – mint megnyi-

tás;2 
(b) a nyomozás egésze (a további összes krimináltaktikai és technikai 

lépés)  
– mint középjáték; 

(c) a bírósági szakasz (a tárgyalási bizonyítás) – mint végjáték. 
 

2. A helyszíni szemle (az „első csapás”) mint megnyitás 
 
A bűnelkövetők (a nagy játszmákban bűnözők) és a bűnüldözők közötti 
örök sakkjátszma (hálós- vagy sorozatelkövetőknél „szimultán” partik) 
kevés kivételtől eltekintve az előbbiek nyitásával kezdődik. A kezdeti, 
világos bábos húzás (miközben ők a „rosszfiúk”, a „sötéttel”, sötétben 
játszók) szinte mindig a bűnös (általában zárt nyitású, titkolt) tettel indul 
és – mint találó nevéből is látható – a bűnüldöző szükségszerűen „üldö-
zi”, követi a lépést. Vagyis csak a reaktív második lépés, a sötét bábos 
ellentámadás az övé. Ebből következően eleve hátrányban (egyúttal lé-
péskényszerben) van, hiszen a sakkban is a világos élvezi az előnyt. Ha 
nagyon magas, mondhatni nemzetközi nagymesteri szinten űzi a bűnel-
követő a sakkozást, akkor végig lépéselőnyben maradhat és győzhet. Itt 
jönnek be azonban a 64 mezős táblára teoretikusan (és szerencsére java-
részt a még több mezős valóságban is) a kriminalisztikai princípiumok, 
amelyeket most felsorakoztatok, hiszen köztük van az „első csapás” je-
lentősége is, amely kárpótolhatja, akár meg is fordíthatja a kezdeti lépés-
hátrányt, visszahódíthatja a centrumteret. 

Logikája szerint úgy épül fel a hatos alapelvi sorom, hogy mivel a 
tényállást megalapozó fő kérdéseket kell mindenekfelett tisztázni, az 
alábbi hét kérdés alapelvi szintű: 
 

1. a kriminalisztika hét fő kérdése (mi?, hol?, mikor?, hogyan?, ki?,  
kivel?, miért?); 

ahhoz, hogy a múltat megismerjük, hogy rekonstruálhassuk 

2. a múlt megismerhető; 
mégpedig a nyomok és anyagmaradványok segítségével, mivel 

 

                                                 
2 Tudatosan használom a „helyszíni” jelzőt és nem pusztán a Be. szerinti „szemle” kife-
jezést, mivel kriminalisztikai aspektusból a friss helyszínhez kötődő cselekmények a 
lényegesek, igazán relevánsak. 
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3. minden bűncselekmény hagy nyomot; 
melyeket módszeresen össze kell gyűjteni, csakúgy, mint a személyi  

bizonyítékokat, így aztán 

4. minden kriminalista annyit ér, amennyi adata van; 
az adatok tárháza pedig a helyszín és a hozzá kötődő elsődleges  

intézkedések, vagyis 

5. az első csapás jelentősége; 
amelyekből kinyerhetjük, és amelyekkel megszerezhetjük a végső  
célunkhoz, az (egyedi) azonosításhoz szükséges adatokat, vagyis 

6. natura non facit saltum. 
 

A kriminalisztikaelméleti piramisom szilárd alapját, kőkemény bázisát 
is adó hét kérdésből (Fenyvesi 2014, 2017) a „ki-kivel?” kérdéseire adhat 
választ a felismerési kísérlet kiválasztási, egyedi azonosítási („saltum”-
mentes) eredménye. Mégpedig azon az elvi alapon, hogy a múltbeli cse-
lekmény a tanúban, sértettben emléknyomot hagy, amelyet felidéz a bi-
zonyítási cselekménykor, köztük a felismerési kísérletnél. A tanú (néha a 
sértett) megtalálása is feladat, mert nem mindig nyújtja tálcán az élet. 
Sokszor kell szívós és gyors adatgyűjtést végezni a potenciális felismerők 
(és felismerendők) felkutatására. Éppen az „első csapás” idején a legérté-
kesebb a kétfókuszú adatgyűjtés. A német nyelven „Der erste Angriff” 
(Eschrich 1973, 433), angolul pedig „First Strike” néven ismert „első 
támadás” (sakknyelven első „húzás” vagy „ütés”) mindazokat az elsődle-
ges („király- és vezérszárnyi”) intézkedéseket – köztük a többirányú 
adatgyűjtést – foglalja csokorba, amelyeket a nyomozó hatóság a bűncse-
lekmény tudomására jutását követően az eredményes tényfelderítés érde-
kében haladéktalanul, a lehető leggyorsabban megtesz, illetve amelyeket 
meg kell tennie. Miért oly fontos ez? 

 
Válaszként a következő érveket sorakoztatom fel: 
 

(a) a kriminalisztikai tapasztalatok szerint az a tendencia figyelhető 
meg, hogy aki az „első csapás” lehetőségét és esélyét elhibázza, 
elmulasztja, annak vajmi kevés esélye van a pontos válaszadásra, 
a sakkjátszma megnyerésre a későbbiekben; 

(b) ugyanez pozitív megközelítésben: aki él az „első csapás” lehető-
ségével, aki akkor és ott gyors és alapos, megfelel modern korunk 
„kettős szorításainak”, annak nagy esélye van a további sikerek-
re, eredményes közép- és végjátékra is; 



299 

(c) a „forró nyom” mindig nagyobb esélyt ad a releváns adatok, köz-
tük a tettes személyének felkutatására, mint a „hideg”, már „ki-
hűlt”, régóta lezajlott, időben és térben távoli cselekmény; 

(d) az emberi pszichében levő „emléknyomok” felidézése – fősza-
bályként, mivel néhány kivétel előfordul – annál könnyebb, minél 
közelebb van az eseményhez, illetve a másik oldalról megközelít-
ve: minél inkább távol vagyunk időben a múltbéli cselekménytől, 
annál nehezebb torzításmentes tükröt tartani az események elé 
(például többet tévednek a tanúk, köztük a felismerés aktív ala-
nyai); 

(e) nem csak a pszichés, de a tárgyi nyomok fennmaradásának sem 
kedvez az időmúlás, azok is halványulnak, eltűnnek a környezeti 
hatások miatt, és nem „lépnek fel újra”; 

(f) annak ellenére, hogy az anyagmaradványoknál a „partizán” 
(szinte kiirthatatlan) jellegüket és tartósságukat emelhetem ki, 
esetükben is a frissesség előny (legfeljebb lehetőség marad ké-
sőbbre is), de az azonosítási – különösen az egyedi – mindig 
csökken valamelyest; 

(g) az „első csapás” váratlanul érheti az esetlegesen már képbe ke-
rült tettest (a játszmabeli ellenfelet) is, „letaglózhatja”, sokkol-
hatja a gyorsaság (a rapid vagy villámsakk), a tettével, sértettjé-
vel való szembesítése (utóbbival a felismertetése); 

(h)  az idő rövidsége nem adja a tettesnek a tudatos, lehiggadt, ki-
munkált védekezés (a „szekundánssal”, például terhelttárssal 
konzultáció) lehetőségét sem; 

(i) sokkal könnyebb közvetlen bizonyítékként értékelhető, ma is érté-
kes (korábban a bizonyítékok, mondhatjuk a sakkjátszma „király-
nőjének” tekintett) beismerő vallomását elnyerni; 

(j) az „első csapás” alkalmazható mind a nyílt, mind a titkos nyomo-
zások körében: előbbinél a helyszíni szemle és a köré csoportosu-
ló – forró nyomos – intézkedések adják meg a „vezérütést”, a tit-
kosnál pedig a szisztematikusan végrehajtott előzetes leplezett 
adatgyűjtést követő, gondosan előkészített, egyúttal váratlan rea-
lizálás (például kutatás, lefoglalás, azonnali kihallgatás, kény-
szerintézkedés és felismerési kísérlet adja meg a „csapás” erejét). 

 
A fenti érvekből érzékelhető, hogy a helyszíni szemle az „első csapás” 

kardinális mozzanata. A statisztikai adatok – nem csak hazánkban – is azt 
mutatják, hogy a bűncselekmények kb. 60-70%-át az ún. helyszínes bűn-
cselekmények teszik ki. Ahol érdemes helyszíni szemlét tartani, ahol van 
mit keresni, kutatni, „fésülni”, ahol fellelhetők az azonosítási piramisom-
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ban szerepeltetett építőkockák, a nyomok és anyagmaradványok, illetve a 
terhelti profilalkotást megalapozó személyiségjelek (az óvatlan üzene-
tek).3 Régi kriminalisztikai igazság: a helyszín az „adatok tárháza”, „nyi-
tott könyv, amiből meg kell tanulni olvasni.” Nincs nyom-, illetve 
anyagmaradvány-mentes helyszín, csak meg kell találni, fel kell kutatni – 
a sokszor láthatatlan – helyszínen hagyott elváltozásokat.  (Azokhoz 
megfelelő értelmezéseket és jelentéseket kell társítani.) Itt említem meg, 
hogy ugyanilyen értékesek lehetnek az ún. „hiányzó” vagy „negatív 
nyomok” (Dobos, 1964, 55). Vagyis, ami nincs ott és ott kellene lennie, 
illetve, ami már nincs ott, de ott volt. Sokszor többet mond a nem létező, 
vagy ott nem levő nyom, mint a „beszélő” jelenlévő. 

Kriminalisztikai közhelynek számít az a megállapítás, hogy minden 
helyszín más. Következésképpen nagy jelentősége lehet annak, hogy a 
helyszíni szemlét mennyire sikerül célirányos egyediesítéssel lefolytatni. 
Ennek érdekében a jó helyszíni szemlézőnek („crime scene examiner 
[CSE]”-nek avagy „crime scene investigator [CSI]”-nak) mintegy „bele 
kell bújnia a tettes bőrébe”, ahhoz, hogy eredményes nyomkeresést foly-
tasson, azaz végighaladva az elkövető feltételezett „ösvényén” (Kovács 
2009, 38) felkutassa és rögzítse mindazokat a nyomokat, anyagmaradvá-
nyokat és elváltozásokat, amelyek a tettes mozgásával kapcsolatban ke-
letkezhettek. Mégpedig gondosan és alaposan. Úgy is fogalmazhatunk, 
minél alaposabb, figyelmesebb volt a tettes a helyszínen – hogy ne hagy-
jon hátra semmit magából –, annál alaposabbnak és figyelmesebbnek kell 
lennie a szemlézőnek. 

A helyszíni szemle (sakkos hasonlattal a nyitásra adott válaszlépés-
sorozat) szükségszerűen többszakaszos, többmozzanatú tevékenységet 
foglal magában. Nem beszélve arról, hogy mind célja, mind eredményei 
igen szerteágazóak lehetnek. Már az elnevezés is utal a helyszíni szemle 
bonyolult, összetett voltára (Pusztai 1977, Gárdonyi 2017, Bérces 2021, 
282). Nemcsak a helyszín lehet ugyanis sokféle és önmagában is sokté-
nyezős, sokelemű jelenség, hanem maga a szemle is több változatot je-
lent, például lehet személy, tárgy vagy helyszín szemléje is. Az utóbbi-
ban szükségszerűen benne vannak vagy benne lehetnek az előbbi kettő 
mozzanatai is. Azaz a helyszínen (holt) személy(ek) és fontos tárgyak, 
bűnjelek találhatók. Gyakran éppen a gyorsaság – a „periculum in mora” 
– követelménye miatt halaszthatatlan a nyomozási cselekmény, nem en-
gedhető meg, hogy a „nyomok” kihűljenek, a sakkjátékos „elaléljon”, a 
sakkórán az ideje lejárjon.  

                                                 
3 A már citált kriminalisztikaelméleti piramisomban a segítők (közvetítők, mediátorok): 
a nyomok, anyagmaradványok, vallomások, okiratok, elektronikus adatok. 
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Olyannyira nem, hogy a párhuzamosság is követelmény, vagyis már a 
szemle ideje alatt el kell indítani a más irányú adatgyűjtéseket, amint 
kellő adatunk van a múltbéli feltételes magyarázatra, a verzió vagy verzi-
ók felállítására, illetve a potenciális tettes személyére. Olyan szintű tanú-
felkutatásokat és kihallgatásokat, valamint nyom- és anyagmaradvány-
kutatást (sakkhúzásokat) kell végezni, ami megállja majd a helyét, a 
helyszíntől a laboron keresztül a tárgyalóteremben, vagyis a sakkszerű 
végjátékban is.  

Minden taktikai és technikai eszközt be kell vetni ennek érdekében, 
ami éppen az adott időben és helyen rendelkezésre áll a természet- és 
társadalomtudományok, illetve a kriminalisztika mint alkalmazott tudo-
mány önálló eredményei útján. A felismerési kísérlethez kötődően eme-
lem ki, hogy az intenzív adatgyűjtés része, hogy felkutassák – jellemzően 
fényképek bemutatásával – azon személyeket, akik a nyomozott bűncse-
lekményről, annak szereplőiről valóban lényeges információval rendel-
keznek. 

Előfordulhat területbejárás is: ekkor a hatóság tagja általában a sértet-
tel vagy a tanúval végigjárja azt a területet, ahol az elkövető (vagy más 
releváns személy) feltehetően megtalálható, illetve felbukkanhat, és így a 
sértett vagy a tanú felismerheti.  

A kiadott körözés pedig lehetőséget teremt arra, hogy az ismeretlen 
helyen lévő személy, illetve tárgy felkutatása, valamint az ismeretlen 
személy, illetve holttest személyazonosságának megállapítása érdekében 
a körözött személy képmását, illetve a körözött tárgy fényképét, rajzát 
nyilvánosságra hozzák. 

A szemlére visszatérve az bizonyosnak tűnik, hogy mindegyik szem-
leforma (parti nyitás) más és más műfogásokat, taktikát és technikát 
(sakk válaszlépést) kíván. Ez a szépsége, egyúttal nehézsége is, miköz-
ben az alaposság mellett, mivel a „sakkóra ketyeg”, még kellően gyors-
nak is kell lennie a helyszín feltérképezésének, az összképrögzítő, stati-
kus és a nyomkereső, anyagmaradványt kutató, dinamikus második sza-
kasznak, ami szintén nem lehet kapkodó, felületes, elnagyolt. 

Az alaposság és gyorsaság mellett még óvatosnak is kell lennie a 
szemlézőnek, illetve már előtte a helyszínt biztosítóknak, mivel minden-
képpen el kell kerülni a nyomok, anyagmaradványok szennyeződését, 
illetve azok eltűnését, mielőtt rögzítették volna. Növeli az „első csapás” 
jelentőségét, hogy nincs ismétlési esély. A második már nem lesz csapás, 
mivel a mozzanat megismételhetetlen, hiszen az első szemle alatt oly 
mértékben megváltozik a helyszín, hogy még egy eredményes feltárásra 
nagyon halvány a remény.  
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A halaszthatatlan nyomozási cselekményeknél, így a helyszíni szem-
lénél nem mondható a más krimináltaktikai cselekményeknél – például 
terhelt, tanú, sértett kihallgatásánál, megtervezett kutatásnál és felismeré-
si kísérletnél – fennálló taktikai tanács: „készülj fel az ellenfeledből!” 
Mivel a váratlanság, kiszámíthatatlanság miatt erre nincs lehetőség, és 
általában az „ellenfél”, a rejtőzködő ismeretlen tettes miatt sincs, hiszen 
nem várja ölbe tett kézzel a hatóságot. (A tettenérés vagy önkéntes fel-
adás eseteit kivéve.) Így alapos felkészülés nélkül, gyorsan kell dönteni a 
szükséges szemléző erőkről, technikákról: pl. gépjármű, nyomrögzítő 
eszközök, világítás, számítógépek, nyomtatók, diktafon, fényképezőgép, 
videókamera, digitális lézerszkenner, rádió, mobiltelefon), segítőkről 
(nyomkereső-követő kutya, kutyavezető, technikus, jegyzőkönyv-vezető, 
valamint számítógépes, fegyver-, nyom-, rovar-, orvosi, munkavédelmi 
és műszaki szakértők, szaktanácsadók stb. alkalmazásáról), az egész 
nyomozási cselekmény logisztikájáról.  

Az alapos helyszíni szemlét, annak adatait hitelesen rögzíteni, doku-
mentálni kell, hogy a további, nem a helyszíni szemlét végzett nyomo-
zók, illetve egyéb hatóságok (ügyészség, bíróság) minden részletét fel 
tudják idézni. Minimum írásos jegyzőkönyv formájában, de ehhez csat-
lakozhatnak még számítógépen, belső digitális hálózaton, CD-n, DVD-n 
levők is, fotó- és videofelvételek, rajzok, vázlatok, kutyaindításról jegy-
zőkönyv, bűnjeljegyzék a nagyon precízen leírt és szeparáltan csomagolt, 
felügyeleti láncban („chain of custody”) követhető bűnjelekkel, a szub-
jektív megállapításokat, következtetéseket, verziókat is tartalmazó szem-
lézői jelentés. („Borítékolt lépés után a szekundáns tanácsa.”) 

Így jutottunk el a következő állomásig, az „első csapás” másik, álta-
lam kiemelendő fontos összetevőjéhez, az ún. „forró nyomos”, össze-
hangolt intézkedésekhez. Felfogásom szerint ez is tartalommal tölti meg 
az alapelvi követelményt, vagyis, hogy az irányító vezető és csapata a 
lehető leggyorsabban tegye meg a koordinált lépéseket – nem sokkal a 
bűncselekmény elkövetése (az első sakklépés) után – a bizonyítékok ösz-
szegyűjtésére, a tettes elfogására. (Amikor a „nyom” még „meleg”.) 
 
A vezető igen széleskörű feladatai közé tartozik:  
a) az ügyeletes információkat összegyűjtő és továbbító tevékenységének 
figyelemmel kísérése; 
b) (akár a fegyveres, robbanószeres) elkövető elfogására felállított akció-
csoport (alkalmanként kommandó, helikopter, motoros,  és búvárszolgá-
lat stb.) tevékenységének irányítása; 
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c) a helyszínbiztosítók és a szemlebizottság tevékenységének, eredmé-
nyeinek, digitális adatainak figyelemmel kísérése (akkor is le kell foly-
tatni a szemlét, ha közben elfogták a tettest); 
d) a potenciális felismerő (vagy egyéb releváns adatot nyújtó) tanúk és 
sértettek kihallgatását végzők által beszerzett adatok megismerése; 
e) az akcióba bevont más rendészeti szervekkel való folyamatos kapcso-
lattartás;  
f) a területileg illetékes körzeti megbízottak, járőrök, a nyomozókutya-
vezetők tevékenységének meghatározása; 
g) a folyamatosan beszerzett adatok (köztük a tettesre utaló személyleírá-
sok) értékelése; 
h) ha szükséges, az üldözés irányának, a zárások (útzárak, útakadályok, 
területblokkolások) pontjainak megváltoztatása; 
i) intézkedés a lényeges adatok, információk mielőbbi rögzítésére; 
j) gondoskodás a beszerzett bizonyítékok szakszerű tárolásáról; 
k) mindezen – és ezeken túli aktuális – feladatok összehangolása. 
 

A k) ponthoz tartozik, hogyha az elkövető személye, kiléte már is-
mertté vált, akkor lakhelyén, ismerőseinél, családjánál adatgyűjtést, kuta-
tást kell végeztetni. Fel kell térképezni szokásait, személyiségét, habitu-
sát, foglalkozását, családi állapotát, iskolai végzettségét, más szokásos 
tartózkodási helyeit, illetve, hogy rendelkezik-e fegyverrel, robbanószer-
rel, élet vagy testi épség elleni speciális eszközzel. Célszerű kideríteni, 
hogy mi válthatta ki a bűncselekmény vagy más/több bűncselekmény 
elkövetését, különösen, hogyha éppen egy másik elkövetési helyről me-
nekül. Itt már cél az is, hogy az elkövető elfogásával megakadályozzák, 
hogy saját magában, esetleg másokban kárt tegyen – akár menekülése 
érdekében –, és hogy újabb bűncselekményt kövessen, illetve követhes-
sen el.  

Mindezeket persze gyorsan, szakszerűen, rugalmasan, mégis szerve-
zetten és a jogi követelményeket, valamint a krimináltaktikai és technikai 
ajánlásokat betartva kell végrehajtania az irányítónak.  

Látásom szerint az első támadás nemcsak lehetőség, hanem követel-
mény is. Ezt a móduszt, ezt a helyzetet ki kell használnia a kriminalistá-
nak, valóban mesteri sakkozónak, annál is inkább, mert értékes alapként 
szolgál a hét kriminalisztikai báziskérdés megválaszolásához. Aki ezt az 
alapot rosszul építi fel, az nem számíthat utána stabil felépítményre, ha-
tékony közép- és végjátékra. Kártyavárként omolhat össze a konstrukció, 
a verzió, akár már a nyomozás során, ám megtörténhet ez a végjáték ke-
retében, a bíróságon is.  
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3. A nyomozás egésze (a további összes technikai és krimináltaktikai 
lépés, benne a felismerési kísérlet) – mint középjáték 
 
Ha áttekintjük a sakkjátékkal kapcsolatos szakkönyveket, azonnal feltű-
nik, hogy a megnyitásoknak könyvtárnyi irodalma van. Szemben a má-
sodik fázissal, amely oly bonyolult és olyan kiterjedésű, hogy szinte 
megfogalmazhatatlanok a követendő taktikai utasítások. Ezzel szemben a 
kriminalisztika irodalma igen bőséges. Ezernyi tankönyv, monográfia 
taglalja a világban az első csapás után még megtehető bűnüldözői sakk-
lépéseket. Gondoljunk csak a krimináltechnikai, taktikai, metodikai köte-
tekre, az abban foglalt ajánlások garmadára. Ebben a szakaszban megfor-
díthatja a bűnüldöző sakkjátékos a kezdeti lépéshátrányt, előnyre tehet 
szert, ha kellően szakszerűen és szívósan küzd az ebben a szakaszban 
inkább már a rejtőzésre fókuszáló, sokszor inkább passzivitásba forduló, 
a bűnt már korábban elkövető ellenféllel szemben. Felsorolni itt is lehe-
tetlen a rendelkezésre álló, igen széleskörű és – legfőképpen a természet-
tudományos kutatásoknak köszönhetően – minden nap bővülő eszköztá-
rat, inkább a középjáték célját jelölöm meg a már ismertetett alapelvek 
tükrében.  

A középjáték markáns része a hét kriminalisztikai alapkérdésre adan-
dó válaszok felderítése, vizsgálata. Álláspontom szerint a már említett 
kriminalisztikai fő kérdéssor – MI, HOL, MIKOR, HOGYAN, KI-
KIVEL, MIÉRT – alapelvi szintre emelt együttes, hiszen ezek megvála-
szolása nélkül nem mondhatják a hatóságok, hogy helyesen ismerik a 
releváns tényeket, a történeti múltat, az elbírálandó tényállást. Ha pedig 
nem ismerik hiánytalanul, torzításmentesen, és így próbálnak értékelni, 
dönteni, akkor ennek legfőbb veszélye, „a legrosszabb forgatókönyve” az 
esetleges „justizmord” (Handrik 2011, 41) lehet, amelynek elkerülése, 
megelőzése minden jogalkalmazó elsődleges kötelességei közé tartozik. 

A tömörséget mutató hét kérdés között sem véletlenül áll az első he-
lyen a pusztán két apró betűből álló „MI?” kérdése, hiszen a „mi tör-
tént?” lényegbevágó megválaszolása adja meg a kezdő feleletet, egyben 
lökést is, hogy valóban bűnügyben kell-e eljárnia a hatóságoknak vagy 
netán közigazgatási, szabálysértési, munkaügyi, fegyelmi eljárásban, és 
sorolhatnánk még néhány eshetőséget és területet. A bűncselekményi 
válasz esetén azonnal más lesz a bevetendő apparátus, szakértelem, mód-
szertan, eszközállomány, és azonnal élessé válnak a további alapkérdé-
sek. A mondatból kiemeljük az „azonnal” szót, hiszen egyből fontossá 
válik az idő kérdése. Nemcsak a nyomozás, a tényfeltárás gyorsaságának 
igénye miatt, hanem mert a „MIKOR?” kérdése is előretolul. A „MI?” 
kérdése után verseng a HOL-MIKOR-HOGYAN? kérdéstriász. Szinte 
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egyidejűen és égetően merülnek fel, amelyekre a lehető legrövidebb idő 
alatt meg kell adni a pontos válaszokat, mert ezek nélkül nagy valószínű-
séggel nem tudjuk hatékonyan kutatni a további kérdések, a KI-KIVEL? 
feleletét, amely kérdések megválaszolásához már kötődik a felismerési 
kísérlet is.  

Az elméletben és gyakorlatban is szépen kikristályosodott hét kérdés 
azért bír kiemelt jelentőséggel („varázserővel”), mert majdhogynem bi-
zonyossággal állíthatom, hogy a múlt rekonstruálása (a „varázslat”, a 
végjáték) sikerül, ha ezekre az egyszerűnek tűnő kérdésekre meg tudja 
adni a kriminalista (a nyomozó, az ügyész, illetve az ügyészség), végső 
soron a bíróság a pontos válaszokat. Ami cseppet sem könnyű, mivel a 
gyakorlati megválaszolásuk a modern kriminalisztika korában éppen a 
mágiától távolodó, sőt elhatárolódó tudományos képességeket, ismerete-
ket és erőket igényel.  

Ad 1.Már az első kérdés, a „MI történt?”  óriási nehézséget okozhat és 
rengeteg időt, energiát vehet igénybe a nyomozóhatóság (ügyészség) 
tagjaitól. Márpedig erre a kérdésre mindenképpen választ kell adni a le-
hető leggyorsabban – és ez így lesz a jövőben is –, ugyanis ez határozza 
meg, hogy egyáltalán kriminális esetről van-e szó.4 Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy az első kérdés megválaszolása elengedhetetlen feltétel, 
conditio sine qua non a továbblépéshez. Már itt megjegyezzük, hogy 
vannak a bázisban olyan kérdések, amelyek nem tartoznak ebbe a kategó-
riába; megválaszolásuk nélkül is lehet törvényes és valósághű a tényállás 
felderítése, illetve a büntetőjogi felelősségre vonás. (Például a később 
részletezett „miért?” kérdés ilyen.) 

Ad 2. A hol, mikor, hogyan kérdéstriászból a második helyre, közvet-
lenül – a feltétlenül első – „MI” kérdése után a „HOL történt?” -et he-
lyezzük elvi szinten, mivel a bűncselekmények jelentős száma „helyszí-
nes”. Vagyis a ténykérdések felderítése a bűncselekmény helyszínén, 
szemlével kezdődik, ahogyan már fentebb is megfogalmaztam. Tenden-
ciájában ezek növekedését látom, és a jövőben is hasonló trendet model-
lezek, mivel a tárgyi bizonyítékok mikro- sőt már szubmikro szintű meg-
ismerése, az egyre bővülő felismerési és rögzítési eszköz-technika évről-

                                                 
4 Az 1980-as években Pécs és Siklós között levő út menti szántásban egy kiégett Dacia 
személygépkocsit találtak, a vezető ülésén pedig egy elszenesedett férfi holttestét. 
Mindjárt felmerült az első, alapvető kérdés, amelyre a nyomozók verziókat állítottak fel: 
emberölés, öngyilkosság, közlekedési baleset, természeti csapás vagy műszaki hiba jött 
szóba. Az igen alapos helyszíni szemlét és adatgyűjtéseket követően – szakértők soka-
ságának bevonása és helyszíni (mérgezési) modellkísérletek után – sikerült megvála-
szolni a „mi történt?” kérdését. A vezető az öngyilkosság egy sajátos – mérgezéses-
tűzgyújtásos, kombinált – formáját választotta. 
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évre több lehetőséget is nyújt a szemletartáshoz, az értelmes, célirányos 
helyszíni adatgyűjtéshez. Ebből következően igen lényeges, hogy hol 
történt a bűncselekmény. (Már ismert, hogy bűncselekmény, hiszen az 
első kérdésre meg kellett adni korábban a hiteles választ.) Azért is lénye-
ges, mert általában ez az egész büntetőeljáráson végighúzódó folyamat 
első állomása. Ugyanis a „helyszín-labor-tárgyaló” triászában ez a belépő 
a bizonyítékokhoz, azok feltárásához, rögzítéséhez, értékeléséhez. A kö-
vetkező grádics már a – nyomok és anyagmaradványok vizsgálatát végző 
és véleményező – szakértői labor, majd a harmadik állomás – a végső 
értékelést, bizonyítékmérlegelést folytató, „végjátékot lefolytató hely” – 
a bírósági tárgyalóterem lesz.  

A pontos válaszadás iránymutatást ad a felderítést végzőknek, hol ke-
ressék a nyomokat és anyagmaradványokat, hol tartsák meg a krimina-
lisztikailag és jogilag is fontos helyszíni szemlét.  

Ad 3. Tudnunk kell mennyire szükséges visszanézni a múltba a bűn-
cselekmény felderítése, az összes kérdés megválaszolása érdekében. A 
„MIKOR történt?”  kérdés relevanciája többirányú. Elsőként az azonnali 
intézkedések miatt van jelentősége, amit a szaknyelv, a már taglalt „forró 
nyomos üldözésnek” nevez, és csak akkor van helye és értelme a mozgó-
sításnak, a gyors szervezésnek, ha a bűncselekmény valóban nemrég tör-
tént, a helyszín „még nem hűlt ki.” Másrésztől időmedret ad a nyomo-
zásnak, a további sokirányú, nyílt és titkos adatgyűjtésnek, puhatolásnak. 
Harmadrészről pedig a potenciális elkövetői körre is iránymutató. Leszű-
kíti azokra, akik nem esnek ki az időmederből, szemben az ellenőrzött, 
megalapozott alibivel rendelkezőkkel.  

Az időkérdés megválaszolásának szerepe lehet az alapkérdés, a „MI?” 
megválaszolásában is.  

Ad 4. Kimeríthetetlen a „HOGYAN történt a bűncselekmény?” kér-
désre adott válaszerdő. Mégis született rá valamiféle rendszerezés, mivel 
a pszichológia nyomán a kriminalisták felismerték, hogy van sajátos ösz-
szefüggés a tettes és tette között. Fogalmazhatok úgy is, hogy „hasonlíta-
nak” egymásra, vagyis a tett módja tükrözi az elkövetőt, annak személyi-
ségét, gondolkodását, és amely összefüggésnek a pszichológiai alapja a 
perszeverancia. Értelme szerint az elkövetők – mindenekelőtt a sorozat-
ban cselekedők – állhatatosan és kitartóan ragaszkodnak az elkövetési 
módjukhoz (sakkozónál például a megnyitási fajtához). Erre az elvi és 
gyakorlati felismerésre épül az egyes – ismert vagy ismeretlen tettesű – 
bűncselekmények módszertani leírása, a „modus operandi” (MO) nyil-
vántartás. Ez szinte nem más, mint az elkövetői névjegyek („signature 
behavior”) gyűjteménye, amelyben – úgy is fogalmazhatok – „aláírás-
jellegű viselkedési nyomokat” tárolnak. Megjegyzem még e körben, 
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hogy az elkövetői névjegyek egyedisége nagy jelentőséggel bír egy 
aránylag új krimináltaktikai módszer, a profilalkotás szempontjából is. 
Az elkövetői névjegy ugyanis az elkövető személyiségének „lenyomata”, 
ebből temérdek információt lehet nyerni az elkövető gondolkodásáról, 
személyiségéről, lelki állapotáról, foglalkozásáról, érdeklődési köréről, 
alkalmanként még családi állapotáról, betegségéről is.  

Ad 5-6. Végső büntetőjogi felelősségre vonás (játszmanyerés) csak a 
„KI-KIVEL követte el? kérdés(pár) megválaszolása után lehetséges. Ez is 
conditio sine qua non-ja a tényállás megállapításának, legalábbis azon 
körben, hogy ki a tettes. Mert alkalmanként tisztában lehetünk azzal is, 
hogy volt társ/részes is, mégsem sikerül a személyét azonosítani. Attól 
még az ismert, egyedileg azonosított elkövetőnek a pontosan feltárt tette 
megítélhető. Ehhez a kérdéspárhoz már szorosan kötődik a személyre 
irányuló (test vagy hang alapján végzett) felismerési kísérlet. Ez alkalmas 
eszköz lehet a tettes vagy tettesek azonosítására. Hozzáteszem, a tárgyak 
felismerési kísérlete a „HOGYAN?” kérdés megválaszolásában is szere-
pet játszhat, például az elkövetés eszközének azonosításával. Azt a prak-
tikus tényt is kimondom ehelyütt, hogy felismerési kísérlettel általában a 
szakértői vizsgálatoknál egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban végez-
hető el az objektumok azonosítása. 

Ad 7. Az angolszász felfogásban szinte az első pillanattól keresik a 
„MIÉRT történt?” kérdésre a választ, és nehezen képzelhető el felelős-
ségre vonás ennek megválaszolása nélkül. A kontinentális felfogást is 
érdekli a válasz, azonban nincs ilyen szoros kötődése, „makacs” ragasz-
kodása ehhez. Számtalan esetben a miért kérdésére nem kapunk érdemi 
választ a legaprólékosabb nyomozási munka alapján sem, mégis lesz 
büntetőjogi felelősségre vonás, ha a többi kérdésre adott válasz alapján 
bebizonyosodik a tényállás. Hozzáteszem, hogy nemcsak a bűnfelderítés, 
hanem a bűnmegelőzés szempontjából is fontos a válaszadás, hiszen csak 
valós okgyökér és okfolyamat ismeretében tudunk hatékonyan megelőz-
ni. 

 
4. A bírósági szakasz (a tárgyalási bizonyítás) – mint végjáték 
 

A sakkbeli végjátéknak számító bírósági szakasz adja meg a választ arra 
az egyszerű sportkérdésre: ki nyeri a játszmát?  

A vád és védelem által vezetett, irányított báboknál itt annyi a fordu-
lat, hogy a végjáték esetében a kezdeményezés már a (kezdetben még 
hátrányban levő) bűnüldözőé. Vád nélkül nincsen végjáték, nincsen bíró-
sági szakasz, itt már a hatóság nyit és támad egyúttal. Lépéselőnyben, 
mattadó erőben kell, hogy legyen, eszköztárából (fegyverzetéből) nem 
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maradhatnak el a húzási tervek, kombinációk, a nyomatékos, kétségtelen 
bizonyítékok. A sakkal ellentétben itt előre meg is kell ezeket jelölnie 
vádiratában. Szerepelhet köztük a felismerési kísérlet eredménye is. Az 
ellenfél pedig felkészülhet belőlük. („Suszter”- vagy kétlépéses 
„bolondmatt” így nem várható.)  

Ettől még persze lehetnek mindkét részről taktikai vagy azonnali ak-
ciós elemek (például sáncolások, beütések, „lóugrások”, sakk-sekk, vil-
lámsakk, en passant, kettős-, felfedett-, áldozati sakklépések), változtatá-
sok, vezéri (királynői), egyéb nehéz- és könnyű tiszti (bástya, futó, hu-
szár), gyalogosi fortélyok (például gyalogáttörés, szabad-, mérgezett gya-
log), csapdák, cserék, (vezér)cselek, kötések, ráterelések. Például a tár-
gyalóteremben végzett felismertetés is közéjük tartozik, azonban ez igen 
csekély bizonyító erővel bír hónapokkal, rosszabb esetben évekkel, évti-
zeddel a bűncselekményt követően. Úgy, hogy közben már a nyomozási 
szakaszban, általában az „első csapás” részeként már lezajlott az érdemi, 
igazán értékelhető felismerési kísérlet. 

A végjátékban dől el nyílt (óra nélküli) végtelen idejű játszmában a 
közvetlenség elve alapján (egymással „szembeülve”), hogy milyen haté-
konysággal érvényesültek a kriminalisztikai princípiumok. Vagyis meny-
nyire megbízható válaszok születtek az alapvető kriminalisztikai kérdé-
sekre, hogyan, milyen mértékben és minőségben sikerült a múltat re-
konstruálni, a valódi tettest (tetteseket) és cselekményeiket azonosítani, 
(pl. felismerési kísérletben) kiválasztani.  

Sikerült-e a képzeletbeli kriminalisztikai piramis középrészén levő 
összes (fizikális és digitális) nyomot, anyagmaradványt, vallomást, okira-
tot, elektronikus adatot hitelesen felkutatni, összegyűjteni, elemezni, 
vizsgálni, mérlegelni? Elég minőségi, kellően releváns és perrendszerűen 
beszerzett volt-e az adatsor, amelynek javarészét az „első csapás” köré-
ben szerzett be a bűnüldözés? Adható-e kétséget kizáró, megnyugtató, 
egyedi válasz az azonosítások (tett, hely, idő, módszer, ok, motiváció, 
releváns tárgyak, személyek) körében? Lesz-e (pl. fojtott) mattadás vagy 
vereség áll fenn és a végjátékos bűnüldözői támadás felmentéssel, a saját 
király elbukásával, a parti feladásával, netán téves következtetéssel, hibás 
ítélettel végződik?  

Az örökös sakkos háromszori tükörkép, az ötven lépés szabálya, a 
patthelyzet (a döntetlen) is a bíróság elé citáltnak kedvez – az in dubio 
pro reo büntető eljárásjogi alapelvét szem előtt tartva. Ekkor is a világos, 
az indító nyer. (Ha egyáltalán személy szerint ő indított.)  

A bűnüldözés társadalomvédelmi érdekéből adódóan drukkolhat min-
den jó szándékú, jogkövető polgár a vád királyának, de ne feledjük, hogy 
csak tisztességes, a sakkjáték „fair play” szabályai (például „fogott figura 
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lép, letett bábu marad”) szerint alkalmazható kombinációkat vethet be. 
Minden eszközzel törekedni kell a hű tükörtartásra, a múlt pontos, torzí-
tásmentes megismerésére, a justizmordok, a király elárulásának, a téves 
személy- és tárgyfelismerések elkerülésére, kivédésére, megelőzésére. Ez 
minden bűnüldöző sakkjátékos örök felelőssége! 

 
5. Záró gondolat 
 
A sakkanalógiás levezetésből látható, hogy a felismerési kísérlet mindhá-
rom fázisban létezik, alkalmazható bizonyítási cselekmény. Ugyanakkor 
kimondható, hogy a megnyitáskor, a nyomozás kezdetekor van a legna-
gyobb ütő (sokkoló) ereje, egyúttal „veszélye” is egy rossz nyomozási 
verzió vagy nyomozási irány megalapozásához.5 (Szabó 2010) A később 
bekövetkező középjátékban már felmerülhet az időmúlás és a 
konfabuláció torzító hatása, de még mindig értékes lehet a bizonyítékok 
palettáján. A végjátékos tárgyalási felismerés hasznát, hitelét minimális-
nak vélem, sokszorosan meggondolandó annak bizonyítékként értékelé-
se.  
  

                                                 
5 Szabó Gábor nyomán analógiaként: a „szétszakadó világhoz”.  
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Pfeffer Zsolt∗∗∗∗ 
 

Az adóetika főbb területei és néhány alapkérdése 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
Jogállamban az adózás folyamata törvényi (jogszabályi) úton rendezett. 
A jogalkotás minősége (egyértelműsége, kiszámíthatósága, világossága 
stb.) viták tárgyát képezi, a jog folyamatosan fejlődik annak érdekében, 
hogy az adóalanyok jogai és kötelezettségei pontos szabályozás tárgyát 
képezzék, hiszen az adózáshoz kapcsolódó téves adózói jogértelmezés, 
egy arra épített hibás döntés súlyos jogkövetkezményekhez vezethet. 

A normák világában azonban csak egy csoportot képeznek a jogi nor-
mák, ezek világán kívül is vannak olyan követelmények, elvárások, ame-
lyek teljesítése elvárt, megsértésük szankcionálása azonban már a jog 
határain kívül esik. Különösen fontosak az erkölcsi normák ebből a 
szempontból, a jog és az erkölcs kapcsolatának vizsgálata a jogelméleti 
és a (jog)filozófiai gondolkodás figyelmét is rendszeresen magára vonja. 
Fontos azonban, hogy két külön normacsoportról van szó. Moór Gyula is 
rámutatott arra, hogy „Az erkölcsi normák nem fenyegetnek külső kény-
szereszközökkel, nem állnak rendelkezésre külső garanciák, amelyek 
követeléseik megvalósítását biztosítanák. Megvalósulásuk egyedüli biz-
tosítéka az ember lelkében, annak belátásában rejlik, hogy az erkölcs a 
helyes cselekvés útját mutatja meg. A helyességről való meggyőződés, 
helyességének evidens volta az az erő, amely az erkölcs iránti engedel-
mességet biztosítja.” A jog azonban már „feltétlen engedelmességet kö-
vetel, tekintet nélkül arra, hogy helyesli-e a parancsaikat az, akihez szól-
nak. Engedetlenség esetére pedig különböző külső hátrányokkal fenye-
getnek.” (Moór 1994, 179) 

Az etika (morálfilozófia) „Az emberi cselekvés, viselkedés szabály-
szerűségeit kutató tudomány”, a görög éthosz kifejezésből ered, amely-
nek jelentése jellem, hajlam, magatartás, erkölcs. Olyan kérdésekre kere-
si a választ a filozófia önálló diszciplínájaként, hogy milyen cselekvés jó 
és rossz, korrekt és inkorrekt, helyes és helytelen, mi a morális cselekvés 
indítéka, milyen alternatívák hogyan választhatók, mi az, ami „kell”, ami 
„szükséges”, mi a kötelesség adott helyzetben. (Dörömbközi 2007, 161). 
A jog támaszkodhat az erkölcsre egyes normái kapcsán, azonban két kü-

                                                 
∗ Adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi és 
Gazdasági Jogi Tanszék 
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lönálló rendszert alkotnak. Szokás erkölcsi értékekről is beszélni, valami-
lyen magasabb szintű normacsoportként kezelve az erkölcsöt. Az etika, 
az erkölcs fontos, támpontként használható érveket és ellenérveket szol-
gáltathat olyan jelentős kérdések (például abortusz, halálbüntetés, euta-
názia) megválaszolásához, amelyek esetében a jognak kell döntenie, 
hogy milyen álláspontot fogad el, mit tekint jogszerűnek és mit nem. 
Ugyanakkor vannak olyan hétköznapi helyzetek is, tényállások, amelyek 
különböző döntési kétségeket vetnek fel: helyesen jár-e el egy ügyvéd, 
egy adótanácsadó, egy tanár, egy vállalkozó vagy egy orvos egy adott 
helyzetben? Mi várható el tőle, hogyan kell a szakmai kötelezettségeit 
teljesítenie, hogyan kell viselkednie, döntenie egy adott helyzetben, mit 
tehet meg például a nyereségért, a remélt eredményért, vagy annak érde-
kében, hogy ezeket az előnyöket tevékenységével a munkáltatója számá-
ra érje el? (Elvárhatja-e a munkáltató például az etikátlan magatartást a 
siker érdekében? A szervezet irányába tanúsítandó lojalitás és a kapott 
utasítások végrehajtása is számos etikai kérdést vet fel.) (Ld. Perrow 
2002, 108; Szabó 2008, 215–220) Az általános munkavállalói, illetve 
képviselői etikai szabályokon túlmenően az ún. „szaketikák”, illetve hi-
vatásrendi etikák – így például orvosi etika,1 ügyvédi etika, adóetika – 
választ adhatnak ezekre a kérdésekre: a jogon túlmutató jelleggel, adott 
esetben jogi következményekkel vizsgálják azokat a kérdéseket, amelyek 
mentén kialakítható egy-egy jelentősebb vagy kevésbé jelentős kérdésben 
egy helyes (vagy annak vélt) álláspont. (Megemlíthetők egyébként ezek 
emellett olyan szakterületek is, mint például a reklámetika vagy a szeren-
csejátékokhoz kapcsolódó etika, lásd erről: Andrássy-Szabó 2002.) Fon-
tos, hogy jogi következményekkel is járhat egyes etikai követelmények 
megsértése (például kamarai kizárás, munkaviszony megszüntetése),2 
tehát az etikai normák nem feltétlenül szankció nélküliek. Ugyanakkor 
különbséget kell tenni az etikai és a fegyelmi, a szabálysértési, valamint a 
különböző jogi (büntetőjogi, munkajogi, kártérítési stb.) felelősségi alak-

                                                 
1 Ld. pl. a Kúria Kfv.I.35.062/2016/10. számú vagy a Kúria Kfv.II.38.314/2018/12. 
számú ítéletét. 
2 Az etikai követelmények és a bizalomvesztés kapcsolatáról ld. pl. a Kúria 
Mfv.I.10.411/2015/5. számú ítéletét. Ld. még a Kúria Mfv.I.10.655/2013. számú 
(EBH.2015.M.1.) vagy a Kúria Kf.VII.45.058/2021/4. számú ítéletét: „A bizalomvesz-
tés egy erkölcsi, etikai jellegű, a munkavégzésben megnyilvánuló bizalmi elvet juttat 
kifejezésre, amely az érintettek között szubjektív érzésen túli körülmény kell, hogy 
legyen, hiszen vita esetén a munkáltatónak bizonyítania szükséges azok valódiságát és 
okszerűségét.” [EBH2016.M24., a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata iránti egyes kérdésekről szóló 3/2016. (III. 21.) KMK vélemény 5. pont]. 
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zatok (cselekmények) között, ezek megfelelő elhatárolása is fontos kér-
dés (Fábián 2019, 42). 

A két normacsoport (jog és erkölcs) elhatárolásából adódik a kérdés, 
hogy mennyiben várható el az adózás terén az adóalanyok és az adóható-
ságok részéről olyan elvárások teljesítése, amelyeket a jog egyáltalán 
nem vagy csak alapelvi szinten szabályoz? Hogyan kapcsolható össze az 
adójog és az etika, milyen jellemző problémákra adhat választ az adóeti-
ka? Milyen alkalmazási területei jelentek meg, különös tekintettel a glo-
balizációra? Ezekre a főbb kérdésekre kell az adóetikával kapcsolatban 
elsősorban választ adni. 
 
2. Az adóetika fogalma és főbb területei 
 
Az etikai szempontok megjelennek a jogalkotással és a jogalkalmazással 
szemben támasztott kifejezett és ki nem mondott erkölcsi követelmé-
nyekben, általános jogi alapelvekben (Brederode 2020, 8). E körben em-
líthető például az egyenlő bánásmód (a diszkrimináció tilalma), a jóhi-
szeműség és tisztesség, a joggal való visszaélés tilalma vagy a méltá-
nyosság. Ezek képesek a kiszolgáltatottsággal való visszaélés, a tárgyia-
sítás és a pénzügyi ellehetetlenítés kiküszöbölésére, amelyeket az adó-
zókkal szemben az adóhatósági (állami) oldal valósíthat meg. Az etika 
tehát az adózó és az adóhatóság kapcsolatát is képes szabályozni, befo-
lyásolni, ez nevezhető adózói etikának, az adóhatóság oldaláról nézve 
pedig adóhatósági etikának. 

Az adózói körön kívül meg kell említeni az adótanácsadókat, adó-
szakértőket, ügyvédeket, akik az adózókat képviselik az adóhatóságokkal 
szemben vagy adott esetben a hatóságokat képviselik az adózókkal 
szemben. Az ő céljuk az, hogy a megbízóik érdekeit képviseljék, olyan 
tanácsokkal lássák el őket, amelyek az adókötelezettségek jogszerű telje-
sítéséhez (vagy éppen kikényszerítéséhez) szükségesek, ezzel egyidejű-
leg közreműködjenek abban, hogy – szerencsés esetben a jogszerűség 
keretei között – az adózók a számukra legkedvezőbb döntéseket hozhas-
sák. Az ügyfelekkel való kommunikáció, a képviselet és az adózókért 
folytatott küzdelem etikai követelményei szintén az adóetika (adótanács-
adói etika) tárgykörébe sorolhatók. Az önszabályozó szakmai kamarák, 
testületek rendkívül sokat tehetnek az etikus magatartás előmozdításáért, 
megismertetéséért. Különböző etikai és magatartási kódexek szolgálhat-
nak útmutatásként a helyes döntések meghozatalához. Fontos kiinduló-
pont, hogy az adózókat támogató adótanácsadói tevékenység különbözik 
más tevékenységektől, mert az ügyfél ellenfele mindig a kormány. Rég-
óta vitatott, hogy ebből következik-e az, hogy az adótanácsadókra (ügy-
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védekre) más normák vonatkoznak-e, mint a jog más területein tevé-
kenykedőkre (Bogenschneider 2016, 787). 

Végül harmadik területként vizsgálható, hogy létezik-e állami (nem-
zetközi) adóetika, vagyis vannak-e olyan nem jogi szinten megjelenő 
követelmények, törekvések, amelyek megalapozhatják egy-egy ország 
adójogi jogalkotásának befolyásolását. Az adójogi szabályok megalkotá-
sa elsősorban – leszámítva a nemzetközi szerződésekben, illetve az euró-
pai uniós jogi rendelkezésben meghatározott követelményeket – az adott 
ország szuverenitásán alapul elviekben. Az ún. káros adóversenyben rejlő 
lehetőségeket, a nyitott piacokat azonban kihasználhatják a multinacioná-
lis vállalatok, versenyelőnyre tehetnek szert azokkal szemben (Korten 
1996, 153), akik nem akarnak vagy nem tudnak élni a külföldre (adópa-
radicsomokba) település és a különböző nemzetközi adóelőnyök (adóme-
nedékek) eszközeivel. Így adódik a kérdés, hogy elvárhatják-e a belföldi 
adófizetők, hogy az államuk lépjen fel a külföldre települt adózókkal 
szemben, etikus-e a multinacionális vállalatok adóminimalizálásra épülő 
– egyébként nem feltétlenül jogszerűtlen – stratégiája, elvárhatnak-e a 
különböző országok egymástól bármilyen fellépést, korlátozva ezzel má-
sok szuverenitását, gazdasági mozgásterét, adott esetben jelentős károkat 
is okozva?  

A modern adóetika kereteinek kialakítása két híres amerikai bírói 
megközelítésből (idézetből) vezethető le. Oliver Wendell Holmes úgy 
fogalmazott, hogy „a törvényben egy vonalnak az a jelentése, hogy szán-
dékosan olyan közel mehetsz hozzá, amennyire csak tudsz, ha nem léped 
át.” Billings Learned Hand álláspontja szerint pedig „nincs semmi baljós 
az ügyek olyan intézésében, hogy az adókat a lehető legalacsonyabb szin-
ten tartsák. […] az adófizető nem köteles azt a megoldást választani, 
amely a kincstárnak a legjövedelmezőbb; még hazafias kötelezettség sem 
létezik valaki adójának megemelésére.” (Bogenschneider 2020, 1-2)3 
Vagyis ezen elv szerint: „Mindenkinek lehetősége van úgy intézni az 
ügyeit, hogy a lehető legkevesebb adót kelljen fizetnie; nem kötelező 
olyan megoldást választani, amely a Kincstár számára a legkedvezőbb; és 
hazafias alapon sem lehet több adót követelni.”4 Az Egyesült Királyság 
esetjogában is alapvető elv, hogy mindenkinek joga van úgy rendezni az 
adóügyeit a vonatkozó törvények szerint, hogy a lehető legkisebb mérté-

                                                 
3 Ld. Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465 (1935). 
4 „Any one may so arrange his affairs that his taxes shall be as low as possible; he is not 
bound to choose that pattern which will best pay the Treasury; there is not even a 
patriotic duty to increase one's taxes.” Ld. még Helvering v. Gregory, 69 F.2d 809 (2d 
Cir. 1934), Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465 (1935).  
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kű adót fizesse. Ha ez megvalósítható, akkor sem az adóhivatal, sem pe-
dig a többi adózó nem kényszerítheti őt arra, hogy több adót fizessen.5 A 
magyar jogértelmezésben is ez a megközelítés érvényesül: „Utal a felül-
vizsgálati bíróság arra a töretlen bírói gyakorlatra, mely szerint önmagá-
ban nem jogellenes, ha az adózók a jogszabályokat úgy értelmezik, 
melyből adóelőnyük származik, ugyanakkor ez az értelmezés nem lehet 
ellentétes a jogszabály rendeltetésével.” 6 Viszont bár senki nem kötelez-
hető arra, hogy több adót fizessen annál, mint amennyi a törvényből kö-
vetkezik, ugyanakkor amit a törvény előír, azt meg kell fizetni a közte-
herviselés követelményéből adódóan (ha ugyanis a mindenkit terhelő 
felelősség alól az adózók kibújhatnának, akkor az adóterheket a jogköve-
tőkre csoportosítanák át).7 Ezek a megközelítések az adózói adóetika 
megalapozására alkalmasak, azonban ennél bővebb körben határozható 
meg az adóetika tartalma.  

Hogy mi a jogszerű, és azon túlmenően mi az etikus és mi az, ami már 
etikátlan, sokszor nem egyértelmű. Léteznek a jogon túlmutató olyan 
követelmények, olyan erkölcsi aggályok, amelyekre a jogalkotó valami-
lyen módon reagálhat. Az adózás (adóztatás) folyamatában résztvevő 
szereplők részéről vizsgálható, hogy milyen főbb feladatok, problémák 
merülhetnek fel. Ennek megfelelően a következőkben három főbb terület 
kerül röviden áttekintésre: az adózói etika, az adótanácsadói etika, ehhez 
kapcsolódó jelleggel az adóhatósági etika, és végül az állami (nemzetkö-
zi) adóetika. 
 
3. Az adózói etika 
 
A fenti elvekből kiindulva (azaz, hogy senki sem kötelezhető több adó 
megfizetésére, mint ami a törvényből következik) az adóalanyoknak vá-
lasztaniuk kell a rendelkezésükre álló lehetőségek közül. „Az emberek 
szeretik a pénzt, ezért nem meglepő, hogy általában csak akkor fizetnek 
adót, ha jogilag vagy etikailag kötelességüknek érzik ezt, a hangsúly pe-
dig az előbbin van.” (Ostas–Hilling 2016, 748) 

Vannak olyan területek, amelyek a jogértelmezéshez kapcsolódó szo-
kásos kockázatokat hordozzák magukban, és vannak olyanok, amelyek 
túlmutatnak ezeken. Az adótervezéshez kapcsolódó eszközök alkalmazása 
önmagában nem kifogásolható jogi szempontból: az adóalany olyan or-
szágban telepedhet le, amely számára – az egyes államok közötti adóver-

                                                 
5 IRC v. Duke of Westminster, 1936. 
6 A Kúria Kfv.I.35.173/2011/5. számú ítélete. 
7 17/2019. (V. 30.) AB határozat, [83]. 
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senyből kifolyólag – a legkedvezőbb feltételeket biztosítja. Adminisztra-
tív jogi eszközökkel a külföldre települési törekvéseket (corporate 
inversion) (Elkins 2017, 7) – amelyeknek különböző technikái vannak 
(McWeeney 2016, 357–364) – nehéz meggátolni a globalizált világban, 
ugyanakkor a belföldi adózás a jövedelem hazahozatalakor nem kerülhe-
tő el (de elhalasztható). Viszont etikusnak tekinthető-e a versenytársak 
szempontjából az ilyen adózói magatartás, különösen azon esetekben, 
amikor tényleges tevékenységvégzés nem történik a választott célország-
ban? Egyrészt az alacsonyabb adóterhelést kínáló országokba települő 
vállalkozások ugyanúgy élvezhetik hazájuk infrastruktúráját (viszont az 
adómegtakarításuk révén azok költségeihez nem vagy csak mérsékelteb-
ben járulnak hozzá), másrészt azon adóalanyok, amelyek nem képesek 
vagy nem akarnak aggályos adótervezési technikákat alkalmazni, ver-
senyhátrányba kerülnek azokkal szemben, akik ezeket a technikákat ké-
pesek és készek is alkalmazni. Ugyanakkor szembesülni kell ilyen eset-
ben a kizárási hatással (lock-out effect), hiszen kénytelen elhalasztani a 
külföldön felhatalmozott jövedelem hazavitelét a vállalkozás annak érde-
kében, hogy elkerülje a további, hazai magasabb adókulcsok szerinti 
adóztatást. A jogalkotó e halasztás ellen felléphet, hiszen lehetőség nyílik 
a hazatelepítéshez kapcsolódóan rendkívüli, egyszeri vagy pedig folya-
matos adókedvezmények biztosítására (Wells 2016, 92–93). Az ilyen 
adóamnesztia jellegű adókedvezmények érdekeltté tehetik a jövedelme-
ket külföldön tartókat és az államháztartást az ilyen jellegű konstrukciók 
alkalmazásában, azonban az adóminimalizálási stratégiákat nem alkal-
mazó vállalkozások ezeket joggal kifogásolhatják, hiszen ilyen esetben 
végső soron azok kapnak különböző kedvezményeket, engedményeket, 
akik elmenekültek a belföldi adóterhelés elől egy alacsonyabb adóztatási 
feltételeket kínáló országba. Jerome Kurtz, akit az Egyesült Államok 
adóhatóságához (Internal Revenue Service) neveztek ki 1977-ben, fon-
tosnak tartotta a közbizalom növelését. Úgy vélte, hogy az adóigazgatás-
nak nem a vagyonosoknak kell kedveznie, és hogy túl sokan élnek az 
„audit-lottó” lehetőségével. (Vagyis egyes adózók abból indulnak ki, 
hogy az adóhatóság csak kevés adóbevallást képes ellenőrizni, és ha őket 
nem ellenőrzik, akkor büntetlenül élhetnek különböző adócsökkentési 
technikákkal.) A „visszaélésszerű adómenedékek” mellett léteznek olyan 
adómenedékek is, amelyek esetében a törvényhozás elnézőbb volt, hiszen 
azokra úgy tekintettek, mint olyan beruházásokra, amelyek nagyobb 
hasznot hoztak, mint az elveszített adóbevétel. Visszaélésszerű adómene-
dékek azok, amelyekben a méltányosság elvesztését nem ellensúlyozta a 
nagyobb haszon, és ennek megfelelően csökkentették az adórendszer 
igazságosságát és aláásták a tekintélyét (Hatfield 2014, 700). Ugyancsak 
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rendkívül fontos a kifogásolható transzferárakkal szembeni fellépés is, az 
adóetikának ebben a kérdésben is jelentőséget tulajdonítanak 
(Bogenschneider 2020, 13–14). Az államok közötti adóverseny, illetve 
káros adóverseny elleni fellépés alapján vizsgálható, hogy egyes állami 
szabályozások hogyan alakíthatók ki, hogyan biztosíthatók az agresszív 
adótervezések, adóminimalizálási stratégiák elleni küzdelem keretei.  

Felértékelődött tehát a visszaélésszerű ügyletek elleni fellépés jelentő-
sége. A joggal való visszaélés tilalma, az ügyletek valódi tartalmának 
vizsgálata, vagy éppen az amerikai adójogban is szabályozott economic 
substance doctrine8 kínálhat jogi alapot a kizárólag az adóelőny elérését 
célzó, mesterséges ügyletek elleni fellépésre az egyéb jogi eszközök al-
kalmazása mellett. Megjegyzendő, hogy a joggal való visszaélés tilalmá-
val szemben az abszolút jogok megközelítése állítható. E koncepció azt 
jelenti, hogy a jog védelmezi azokat a magatartásokat is, amelyek megfe-
lelnek ugyan valamely jogszabályi rendelkezésnek, viszont csak a céljuk 
alapján kifogásolhatók. Az angol jogban ezt meglehetős határozottsággal 
a Lord Macnaghten a Mayor of Bradford v. Pickles (1895) ügyben fo-
galmazta meg a bíróság. Az alapul fekvő tényállásban Mr. Pickles szán-
dékos elvezetéssel megfosztotta a települési polgártársait a víztől. Megál-
lapították, hogy mindez talán megdöbbentett volna egy filozófust, viszont 
nincs olyan törvény Angliában, amely megakadályozhatná az embereket 
abban, hogy olyan „modortalanok, önzők és kapzsik legyenek, amilyenek 
emberek egyáltalán lehetnek.” Ez a „dura lex sed lex” („kemény jogsza-
bály, de jogszabály”) elv érvényesülését jelenti (Gutteridge 1933, 22).  

Külön szakirodalom foglalkozik az adócsalás jelenségével, társadalmi, 
gazdasági hátterével, jogi következményeivel, viszonylag kevés figyelem 
fordítódott azonban az etika és az adócsalás kapcsolatának vizsgálatára, 
de tárgyalták már a szakirodalomban például az adócsalást a keresztény 
vallás szempontjából is: bibliai iránymutatások, vagy éppen az igazságta-
lan, erkölcstelen adók megfizetésének megtagadása, az erkölcsös és igaz-
ságos adók megfizetésének kötelezettsége is képezte már tudományos 
munkák tárgyát. Nemcsak a kereszténység, hanem az iszlám vallás tanait 
is vizsgálták. Különböző szempontok merültek fel az adócsalás és az 
etika kapcsolatának leírására. Az első megközelítés szerint az adócsalás 
mindig vagy majdnem mindig etikátlan is. Ez azon alapul, hogy az adó-
alanyoknak a közösség irányába kötelezettségei vannak, amelyből adó-
dóan meg kell fizetniük azt az adót, amelyet az állam megkövetel, hiszen 
hozzá kell járulniuk azon közszolgáltatások költségeihez, amelyeket él-
veznek. Ha ezt nem teszik, akkor a jogkövető adófizetőkre hárul nagyobb 

                                                 
8 Ld. az IRC 7701. §-át. 
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teher. Ezen túlmenően vallási kötelezettségekből (isteni parancs) is leve-
zethető ennek a szempontnak a létjogosultsága. A történelem azonban 
arra is szolgáltatott példákat, amikor az egyén vagy egy közösség nem 
azonosulhatott az állammal (mivel például üldözte őket), viszont az el-
várta tőlük az adófizetést. (Ilyen helyzet állt elő például a náci Németor-
szágban a zsidó közösségek részéről.) Más (anarchista) megközelítések 
szerint az adóztatás nem más, mint rablás, és bűnszervezetként kell az 
államra tekinteni, amelynek vezetőit – demokratikus körülmények között 
– az emberek maguk választják. Nem tekinthető azonban az adócsalás 
etikátlannak, ha az állam kifejezetten korrupt vagy gonosz, sőt, előnyei is 
lehetnek egy ilyen helyzetben, hiszen az adócsalás révén elért megtakarí-
tások hatékonyabban hasznosulnak a magángazdaságban, mint a korrupt 
kormányzat kezében (McGee 2012, 4–6). Fontosak az egyéni értékítéle-
tekre, etikai szempontokra vonatkozó vizsgálatok is, amelyek segíthetnek 
megérteni az egyéni cselekvések indítékait, mozgatórugóit, vagyis azt, 
hogy milyen okokból kifolyólag dönt valaki az adócsalás mellett (Kogler 
– Kirchler 2012, 191–204) vagy válik éppen önkéntes jogkövetővé. En-
nek megfelelően különböző adózói kategóriák is kialakíthatók, akikkel 
szemben eltérő módszereket és eszközöket célszerű alkalmazni (Wenzel 
2007, 31–50).9 
 
4. Az adótanácsadók, jogi képviselők (szakértők) etikája 
 
A korszerű, összetett adórendszerekben az adózók (magánszemélyek, 
vállalkozások) általában szakemberekre (könyvelőkre, adótanácsókra, 
ügyvédekre) kénytelenek támaszkodni az adókötelezettségeik teljesítésé-
hez, illetve az adójogi jogvitáik, eljárásaik kezeléséhez. Alapvető kérdés-
nek tekinthető, hogy mennyiben köteles közreműködni az adózó érdekei-
nek elérésében a tanácsadó, hol húzódik az érdekérvényesítés jogi, etikai 
határa, milyen korlátok között tehet eleget a megbízója kéréseinek? Más-
ként közelítve a kérdéshez: mit kell tennie akkor, ha tudja, vagy ha gya-
nítja, hogy az ügyfele jogellenes módon adócsalást kíván elkövetni? Be 
kell avatkoznia valamilyen módon, vagy vissza kell lépnie a megbízás-
tól? Vagyis szembeállítható a rendszer és az ügyfél iránti kötelezettség 
(„the duty to the client versus the duty to the system”) (Bogenschneider 

2020, 10) akár akként is, hogy a tanácsadó teljes hűséggel, elhivatottság-
gal tartozik az ügyfelének, ami eleve kizárja a kormánnyal vagy az adó-

                                                 
9 Ld. még Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance 
(2004; https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf, 2022. 08. 23.) 41.  
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rendszerrel szemben fennálló ilyen irányú kötelezettségeket 
(Bogenschneider 2016, 786). 

A tanácsadót általában úgy képzelik el, mint a kliense „bajnokát”, „jo-
gi harcosát”, egy „lovagot páncélban”, aki „megvívja a kliens minden 
háborúját a hatóságok és a bíróságok előtt.” Általában egyetértés van 
abban, hogy a tanácsadó szakszerűséggel, hűséggel és titoktartással tarto-
zik az ügyfelének, ugyanakkor tartozik a „rendszernek” (a szakterületé-
nek, a társadalomnak és a jognak) is. Az egyes szerepek függnek attól, 
hogy éppen mely területen tevékenykedik a szakértő: tanácsot ad a beval-
lás elkészítéséhez, a bírósági tárgyalóteremben vagy az adóhatóság előtt 
küzd az adózói álláspont megvédéséért, az adótervezésben működik köz-
re annak érdekében, hogy a megbízó úgy rendezhesse az ügyleteit, hogy 
a lehető legkevesebb adót kelljen fizetnie, de akár az adópolitika alakítá-
sában is közreműködhet fizetett lobbistaként vagy közíróként, előadóként 
(Wolfman–Schenk–Ring 2015, 14–16). Az ügyfél-tanácsadó viszonyla-
tában a tanácsadó „korlátozott célú barátként” is meghatározható, aki az 
ügyféllel személyes, és nem pedig elvont kapcsolatba lép, az ügyfél ér-
dekeit a sajátjának fogadja el, és azok, nem pedig a sajátjai szerint cse-
lekszik (Fried 1976, 1071). Általános követelményként határozható meg 
vele szemben – többek között – a rugalmasság, a szervezettség, a jó szá-
molási készség, a diszkréció (az adótitok megőrzésének fontosságára 
tekintettel), a morális egyensúly, a megbízó érdekeivel való azonosulási 
képesség, a tolerancia, az együttérzés vagy az alaposság. Közömbös, hát-
rányos tulajdonságok közé tartozik a felületesség, az arrogancia, a rend-
szer megváltoztatására irányuló hajlam, a felesleges kötöttségekhez való 
ragaszkodás. Nem megfelelő a változó körülmények ismeretének hiánya 
(„statikus típus”), az, ha nem kommunikál a megbízóval, az adóhatóság-
gal és más tanácsadókkal („magának való típus”), végül az, ha figyelmen 
kívül hagyja a közterhekhez való hozzájárulás adózói kötelezettségét („az 
adócsaló típus”). A megbízó általában bizonytalan, de vannak agresszív 
megbízók is, akikkel szemben hatékony kommunikációs technikák al-
kalmazásával lehet eredményt elérni, e módszerek kiválasztása és alkal-
mazása is fontos feladat (Herich – Tóth – Zettisch 2004, 36–38, 120). 

Felmerülhet azonban számos olyan kérdés a tevékenységükhöz kap-
csolódóan, amely komoly etikai – adott esetben már jogi – aggályokat 
vethet fel. Így példaként említhető az adótitokról folytatott olyan kom-
munikáció, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a védett információkról 
illetéktelen személyek is tudomást szerezzenek, az érdekösszeütközés 
(összeférhetetlenség) vagy az adóhivatalnál meglévő ismerősi kapcsola-
tok felhasználhatósága. Egyébként mindez rámutat az ún. forgóajtó-
jelenségre is, amikor a köz- és magánszféra között történik munkahely-



320 

váltás: a korábbi kapcsolatok felhasználása, a munkafolyamatok és hiá-
nyosságok ismerete felvetheti a bizalmas adatok ismeretére épülő nye-
részkedés, a másik oldalra átállás, az illetéktelen befolyásolás, a lekötele-
zések, a hivatallal visszaélés vagy éppen a szabályozó foglyul ejtésének 
lehetőségét (Burai – Földes – Tausz 2012, 5–8). 

A különböző etikai, magatartási kódexek összefoglalhatják azokat a 
szabályokat, amelyeket szem előtt kell tartaniuk a tanácsadóknak, így 
olyan témákkal foglalkoznak, mint a politikai, állami kapcsolatok, a 
kommunikáció, a megbízó tájékoztatása, a díjazás (költségek számítása, a 
munka jellegével, időigényével arányos ellenszolgáltatás), kötelezettsé-
gek az aktuális és a korábbi ügyfelek felé (összeférhetetlenség),10 vagy 
egy jogi (tanácsadói) praxis eladásának feltételei. A szabályalkotó dönti 
el, hogy milyen struktúrában, megközelítésben milyen jellegű szabályo-
kat alkot, így például zsinórmértékként szolgáló alapelveket, etikai köve-
telményeket és fegyelmi szabályokat is megállapíthatnak (Hatfield 2014, 
682).  

Különösen érdekes az Amerikai Ügyvédi Kamara (American Bar 
Association) magatartási kódexe (alkalmazható modellszabályai),11 
amelyhez kapcsolódóan érdekes tényállásokat és magatartási alternatívá-
kat is feldolgozó, feleletválasztós tesztet (kérdőívet) is összeállítottak 
(Derdenger – Halaby – Lohman: Ethics for the Tax Lawyer 2008, 6–10). 
Ebben olyan aprólékos kérdéseket is tárgyalnak, hogy például helyesnek 
tartható-e, ha egy adóügyi bíró nyugdíjba vonul, magán tanácsadói irodát 
nyit, viszont feltünteti a névjegyén, hogy „nyugalmazott bíró”. A válasz-
lehetőségek: a) Nem, hiszen ha már nem bíró, akkor nem bátoríthat sen-
kit arra, hogy őt „bírónak” vagy „tiszteletreméltónak” szólítsa. b) Igen, 
mert a bírói tisztség egyik kiváltsága, hogy örökre joga van ahhoz, hogy 
úgy tekintsenek rá, mint a bírói kar tagjára. c) Igen, mert ez csak egy cím, 
és senki nem fogja azt gondolni, hogy különleges befolyása van amiatt, 
mert évtizedekig bíróként szolgált. (E válaszlehetőség kapcsán melléke-

                                                 
10 A korábbi munkáltató felé is fennállhatnak kötelezettségek, így az ügyvállalási korlát-
ra vonatkozó törvényi és etikai szabályok is fontosak (a korábbi munkáltatóval szembe-
ni képviselet ellátása pl. az ún. fegyverek egyenlőségének elve szempontjából is jelentő-
séggel bírhat, ld. pl. a Kúria Kfv.V.35.378/2020/12. számú ítéletét.  
11 Ld. 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rul
es_of_ pro fessional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents/ 
(2022. 07. 12.). A magyar Adótanácsadók Egyesületének 
(https://www.adokamara.hu/etikai+szabalyzat.html, (2022. 08. 15.) és a Magyar Okle-
veles Adószakértők Egyesületének (https://moklasz.hu/etikai-szabalyzat/, 2022. 08. 15.) 
etikai szabályzata is elérhető. 
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sen megemlíthető, hogy „[a] bírónak nemcsak pártatlannak kell lennie, 
hanem annak is kell látszania.”)12 d) Talán, mert előfordulhat, hogy ko-
rábbi címét nem a hivatásához kapcsolódóan használja, hanem csak más 
társadalmi érintkezések esetében, például éttermi foglalások során, hogy 
minél gyorsabban jobb asztalt és helyet kapjon.  

Egy másik kérdés: „Ön egy társaságot képvisel egy olyan nagyértékű 
forgalmiadó-ügyben, amely egy új adójogi hézagot is érint. Az adóhivatal 
ügyvédje a következő ajánlatot teszi: beleegyezik egy nagyon kedvező, 
az ügyféllel kötendő egyezségbe, de csak akkor, ha Ön beleegyezik abba, 
hogy soha nem indít hasonló, ugyanarra az adójogi hézagra épülő eljárást 
az adóhatóság ellen, amikor más megbízókat képvisel. Etikátlan egy 
ilyen megállapodás?” A válaszlehetőségek a következők: a) Nem etikát-
lan, és ha ügyfele elfogadja ezeket a feltételeket, Önnek be kell tartania 
azokat. b) Igen, etikátlan arra kényszeríteni egy ügyvédet, hogy lemond-
jon a jövőbeli ügyfelek képviseletéről egy egyezségi megállapodás ré-
szeként. c) Nem, mert az új technika az ügyfele birtokában van, és nem 
tiltakozhat ellene. d) Nem, mert különben vagyonokat keresne joghéza-
gokkal való kereskedésekkel, ami nyilvánvalóan etikátlan.  

Egy harmadik kérdés: „Az adózó képviselője kap egy levelet az adó-
hatóság jogászától, amely tartalmazza a fellebbezési iratokat, viszont 
tartalmaz egy belső, az adóhatóság vezetője és az ügynöke számára ké-
szült feljegyzést is, amely az adóhatósági álláspont gyenge pontjait elem-
zi. Mit kell az adózó ügyvédjének tennie?” a) Megsemmisíti a nem neki 
szóló feljegyzést. b) Értesíti a küldőt. c) Felhasználja az adózói válasz 
elkészítéséhez. d) Megünnepli az ügyfele jószerencséjét.   

Végül egy utolsó példa: az ügyfél az adóhatósággal folytatandó tár-
gyalások kapcsán azt mondja az őt képviselő tanácsadónak, hogy elfo-
gadja az 50%-os mértékű egyezséget is egy valós piaci érték meghatáro-
zására, viszont a tanácsadó azt állítja az egyeztetésen, hogy az ügyfele 
legfeljebb 25%-ot fogad el. Elfogadható-e az ilyen tanácsadói magatar-
tás? a) Igen, amíg az egyezség 25%-ról szól. b) Igen, hiszen ez csak egy 
tárgyalási kiindulási alap. c) Igen, mert a tanácsadó bármit nyilatkozhat 
az egyezségi tárgyaláson, még akkor is, ha az téves. d) Nem, mert az 
adózó tanácsadójának őszintének kell lennie, és fel kell fednie, hogy a 
végső határ az 50%-50%-os megosztás.  

Nemcsak az adózókat képviselő szakértők, hanem az adóhatóság jo-
gászai számára is kulcsfontosságú a megfelelő etikai szabályok alkalma-
zása, hiszen jelentős mozgásterük van egyes ügyek (a kormányzati pozí-
ciók, lehetőségek) megítélése kapcsán, így például, hogy megegyeznek-e 

                                                 
12 Az Alkotmánybíróság 21/2014. (VII. 15.) számú határozata, [106] bekezdés.  
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vagy inkább vállalják a perindítás kockázatait. E széleskörű jogok felvet-
hetik a visszaélés veszélyét is. Az említett amerikai modellszabályozás 
egyébként nem tesz különbséget az adóhatósági és az adózói jogi képvi-
selők között (Kwon 2011, 382, 390). A magyar jogi szabályozás is tar-
talmaz az állami adó- és vámhatóság személyi állományára nézve külön-
böző magatartási alapelveket és hivatásetikai követelményeket.13  

Az adózókkal kapcsolatban álló adóhatóságokkal szemben is alapvető 
elvárás tehát az etikus magatartás, döntéshozatal, eljárás és bánásmód, 
vagyis arra a kérdésre is keresni kell a választ, hogy mit várhatnak el az 
adózók az adóhatóságoktól. Korábban az elrettentésen alapuló adóható-
sági tevékenység volt jellemző, Bibó István pedig az Osztrák-Magyar 
Monarchia rendszeréből örökölt adóigazgatást olyan jelzők alkalmazásá-
val írta le, mint „vaskalapos”, „ridegen célszerű és eredményes”, „nehéz-
kes”, „élettől való idegen”, „kicsinyes”. Úgy fogalmazott: „Az az abszt-
rakt, minden emberi közelségből kivetkőzött hangsúly, mely az »adó-
alany« […kifejezéshez] tapad, ma is világosan magán viseli egy olyan 
igazgatás szellemét, mely az érdekelteket az igazgatás szenvedő alanyai-
nak, puszta tárgyainak tekinti, s nem él benne az a tudat, hogy egy vele 
azonos, vele emberi közelségben levő »anyag«-ról van szó.” (Bibó 1990, 
49–50) Az 1970-es évek közepétől kimutatták, hogy a kormányzattal 
szemben megváltoztak a társadalom elvárásai. A szolgáltató, együttmű-
ködő adóigazgatás modellje az átláthatóságra, a bizalomra, az ügyféli 
igényekre és szükségletekre sokkal fogékonyabb és a panaszokat megfe-
lelő módon kezelő eljárásokra épül. Ezeknek a szempontoknak az érvé-
nyesülése a kormányzati legitimáció szempontjából is fontos, ennek meg-
felelően lassan megjelentek a különböző etikai kódexek, amelyek kodifi-
kálása egyes országokban különböző elgondolások mentén valósulhat 
meg. Így például a „tíz parancsolat” megközelítés szerint kevés, ugyan-
akkor széleskörű követelményt foglal magában egy kódex, de a skála 
másik végpontján a részletekbe menő normagyűjtemények is megtalálha-
tók. Meghatározhatják e követelményeket a jogi szabályozás részeként 
(jogszabályokban is megjelenhetnek), de arra is van lehetőség, hogy bi-
zonyos előírásokat a hatóságok saját maguk alkossanak meg (vagy, hogy 
átvegyék azokat különböző modellszabályozásokból) a saját lehetősége-
ikhez igazítva (Unger 2014, 484–485). 

                                                 
13 Ld. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. 
évi CXXX. törvény 4-13. §-ait, vagy a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai  
Kódexét 
(https://mkk.org.hu/sites/default/files/Hivat%C3%A1setikai%20K%C3%B3dex%20202
0.pdf, 2022. 08. 31.) 
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Nincs abban a kérdésben ugyanakkor egyetértés, hogy az adóigazgatás 
jogászait több kötelezettség terhelné az igazság felderítésében, mint a 
magánszférában tevékenykedőket, ugyanakkor a közérdekből akár leve-
zethető lenne ilyen, viszont ilyen kötelezettségnek a forrása továbbra is 
tisztázatlan. Az amerikai ítélkezési gyakorlatban mindazonáltal megjelent 
azon megközelítés, amely szerint a kormányzati jogászokra magasabb 
szintű etikai kötelezettségek vonatkoznak. Egy 1992-es esetben14 úgy 
fogalmaztak, hogy a kormányzati ügyvédek kötelesek gondoskodni arról, 
hogy „igazságtétel történjen”, Abner Mikva főbíró pedig egyenesen 
„megdöbbentőnek” találta, hogy egy kormányhivatal ügyvédje „arcpirító 
módon tagadta azt, hogy lennének olyan kötelezettségei, amelyek néha 
előrébb valók, mint az ellenfél legyőzésének vágya.” (Kwon 2011, 377–
378)15 Vagyis össze kell egyeztetni az adóhatóság közérdeken alapuló 
célkitűzéseit (minél több adóbevétel elérése) azzal az adózói elvárással, 
hogy velük szemben a jogszabályokat tisztességesen, pártatlanul és egy-
ségesen alkalmazzák. Olyan elvárás is megfogalmazható velük szemben, 
hogy a helyes és igazságos jogértelmezésen legyen a hangsúly, ne pedig 
az adózó vagy a kormányzat érdekein (Kwon 2011, 396–397). Így olyan 
etikai dilemmák említhetők, mint a „csendben kell-e maradni” (például 
az adóhatóság jogásza észleli, hogy bár az adóhatóság adóhiányt utólago-
san megállapító határozata vitathatatlan, viszont a tartozás elévülés miatt 
nem hajtható be, és ezt jeleznie kell-e), kell-e ragaszkodni a vesztes 
ügyek peresítéséhez vagy a kétségtelenül nyertes peres eljárások megin-
dításától, folytatásától mikor lehet tartózkodni (Kwon 2011, 384–411).  

Az is rendkívül lényeges, hogy miképpen történhet „váltás” a két 
szektor között, vagyis különleges-e a helyzete annak, aki korábban adó-
hatóságnál, bíróságnál dolgozott, és a közszférát elhagyva saját tanács-
adói praxist alapít, vagy fordítva cselekszik. Az ebből eredő lehetséges 
visszás eseteket foglalja magában a már említett forgóajtó jelenség. Első-
sorban a következő két helyzetet lehet (kell) etikai kódexekben kezelni: 
egyrészt a hivatalnok véleményét, döntéseit és tevékenységét egy 
jövőbeni állás lehetősége, illetve ennek ígérete ne befolyásolja, másrészt 
az új munkaadó jogtalan előnyhöz ne jusson a versenytársaival szemben, 
mert olyan új kollégát alkalmaz, aki korábbi munkája révén üzleti 

                                                 
14 Freeport-McMoRan v. Fed. Energy Regulatory Comm'n, 962 F.2d 45, 47 (D.C. Cir. 
1992). Ld. még Berger v. United States, 295 U.S. 78, 88 (1935). 
15 Vö.: „A perek célja a hagyományos kontradiktórius igazságszolgáltatási rendszerben 
a győzelem. Egy ilyen rendszerben a peres felek összegyűjtik a rendelkezésre álló bizo-
nyítékokat követelésük vagy védekezésük megalapozására. Az elképzelés az, hogy 
akkor szolgáltatnak igazságot, ha a peres feleket jól képviselik ügyvédek, akik egy-
ügyűen ügyfeleik buzgó védelmezőjeként járnak el.” (Kwon 2011, 407) 
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titkokhoz jutott hozzá vagy speciális információkkal rendelkezik (Burai – 
Földes – Tausz 2012, 13). 
 
5. Az államok adóetikája 
 
Végül harmadik fő területként az állami adózási szabályok kialakítására 
vonatkozó etikai szabályok említhetők. A jogalkotással szemben támasz-
tott általános követelmények mellett a globalizált világban elsősorban az 
adóverseny, pontosabban annak a káros változata elleni küzdelem említ-
hető meg. A kiindulópont az, hogy a káros adóversennyel szembeni fel-
lépés az érintett országokat nyertesekre és vesztesekre osztja, ennek meg-
felelően az adóverseny normatív elemzése nem szorítkozhat magára az 
adóverseny etikájára, hanem szélesebb körben kell vizsgálni azt, hogy az 
intézményi reformokból eredő veszteségek hogyan oszthatók meg az 
országok között (Ozai 2018, 63). A nemzetközi szervezetek által is támo-
gatott intézkedések a szuverenitás fogalmának újragondolását is felvetet-
ték: az egyes, túlságosan alacsony adókulcsokat alkalmazó országok au-
tonómiájába beavatkozást jelentenek ezek a lépések, így a szuverenitás 
immár felelősségként értelmezhető, mégpedig két irányban. Egyrészt 
belső felelősségnek (az állampolgárok irányába), másrészt nemzetközi 
(más államok irányába fennálló) felelősségnek tekinthető. A politikai 
szakirodalomban is felmerültek azok a nézetek, amelyek etikai 
szempontól elfogadhatatlannak tartják a más államok adópolitikájába 
való beavatkozást (Ozai 2018, 76). Ennek elve mentén kifogásolhatók 
például a társasági jövedelemadóra vonatkozó adómértékek radikális 
megemelésére (a globális minimumadóra) vonatkozó kezdeményezések. 
Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a hatalmas károkat 
és költségvetési veszteségeket (Chaffee 2019, 97), amelyeket a nyugati 
fejlett országok kénytelenek elszenvedni az adómenedékeket visszaélés-
szerűen kihasználó adóalanyok miatt. 

Különösen hangsúlyosak azok a költségek és veszteségek, amelyeket 
olyan országok lennének kénytelenek elszenvedni, amelyek az adópoliti-
kájukat úgy alakították, hogy kedvező környezetet biztosítsanak a tényle-
ges külföldi beruházásoknak, befektetéseknek, és ezáltal a munkahelyte-
remtésnek. Magyarország például igen kedvező adómértéket kínál a tár-
sasági adóztatás területén (a 9%-os adómérték Európában az egyik leg-
kedvezőbb), így a társasági jövedelmek adóztatása kapcsán tervezett glo-
bális minimumadó bevezetése igen érzékenyen érintené a magyar gazda-
ságot és az államháztartást, így ennek elutasítását deklarálta az Ország-
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gyűlés határozatában.16 A magyar külügyminiszteri álláspont szerint pél-
dául „Senkinek nincsen joga kívülről beavatkozni a magyar adópolitiká-
ba”, az adókulcsok megállapításának nemzeti hatáskörben kell maradnia, 
ugyanakkor a nagy technológiai cégek adózási kérdésére megoldást kell 
találni, és az értékteremtés helyszínén mindenképpen történnie kell adó-
fizetésnek.17 Fontos emellett különbséget tenni az „igazi” adóparadicso-
mok (amelyek alig vagy egyáltalán nem adóztatják a jövedelmeket) és a 
kedvező feltételeket kínáló országok adópolitikája között. 

Alapvető etikai aspektus, hogy kell-e, lehet-e igazságos, tisztességes 
módon összeegyeztetni az ellentétes érdekeket, milyen elvek mentén le-
het a költségek megosztásáról dönteni, van-e egyáltalán ilyen erkölcsi 
kötelezettsége a nemzetközi közösségnek; mindez etikai szempontból is 
vizsgálható, ezeket a szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni 
(Ozai 2018, 84, 90). 
 
6. Összegző gondolatok 
 
Az adóetika kérdései számos területen megjelennek: adózók, adóhatósá-
gok, tanácsadók (szakértők), ügyvédek és államok vonatkozásait lehet 
elsődlegesen megemlíteni. Képviselet, jogalkotás, adóverseny (globalizá-
ció és szuverenitás), jogalkalmazás, jogi küzdelmek, adóügyi egyezsé-
gek, adótervezés, adócsalás és jogkövetés – számos olyan kérdés merül 
fel, amelyek megválaszolásához a törvényi jog önmagában nem feltétle-
nül ad választ. Az adóetika főbb területei és problémái a következők sze-
rint foglalhatók össze azzal, hogy más szempontoktól (fegyelmi és más 
jogi felelősséget megalapozó eljárásoktól, cselekményektől) megfelelő 
módon el kell őket határolni. 

Az adózók nyilván a saját érdekeiket részesítik előnyben, és úgy kí-
vánják rendezni az ügyeiket, hogy a lehető legkisebb mértékű adót kell-
jen fizetniük, senkitől sem várható el a törvényben meghatározott mérté-
kű kötelezettséghez képest magasabb mértékű pénzügyi áldozatvállalás. 
Az adóparadicsomokba való menekülés, az adómenedékek visszaéléssze-
rű használata és annak jogalkotói kezelése (hazatelepülési adókedvezmé-
nyek) már joggal vethetik fel a belföldön tisztességesen adózók aggálya-
it, hiszen az elmaradt adóbevételeket rájuk terhelhetik. Az etikai megfon-
tolásoknak, így a világnézeti, a politikai, az erkölcsi, a vallási meggyőző-

                                                 
16 Ld. a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadá-
sának elutasításáról szóló 24/2022. (VI. 21.) OGY határozatot. 
17 MTI/hvg.hu, 2021. 
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désnek, az állammal való azonosulási képességnek, hajlandóságnak az 
önkéntes jogkövetés szempontjából is komoly jelentősége van. 

Az adóetikai kötelezettségek és aggályok az adóhatóságokat és az 
adózókat, valamint az őket képviselő jogászokat is érintik. Hogyan lehet 
összeegyeztetni az ügyfelek alapvető érdekeit (minél kisebb adófizetési 
kötelezettség) az adóhatóság érdekeivel (minél több adóbevétel elérése)? 
Milyen kötelezettségekkel tartoznak a képviselők az ügyfeleknek, a 
„rendszernek”, a társadalomnak vagy a jognak? Felvállalhatják-e kétes 
kimenetelű jogi eljárások kockázatát, az adócsalással határos vagy azt 
megvalósító műveleteket? Hol húzódnak az érdekérvényesítés, az össze-
férhetetlenség, a tisztességes képviselet, a profitszerzés határai? 

Végül rendkívül lényeges az államok jogalkotása. A nemzetközi szer-
vezetek (Európai Unió, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zet) igyekeznek fellépni a káros adóverseny és az agresszív adótervezés 
ellen. Mindez felveti annak szükségét, hogy más államok adójogi jogal-
kotását valamilyen irányba elmozdítsák, amely viszont vizsgálandó a 
szuverenitás és a károk méltányos megosztásának szemszögéből is.  

Az adóetikának tehát komoly jelentősége van, normagyűjtemények 
(etikai kódexek), etikai bizottságok, különböző etikai képzések említhe-
tők elsődlegesen, de jogszabályi szinten kodifikált alapelvek és nemzet-
közi egyezmények, uniós jogforrások kidolgozásának alapjait is jelenthe-
ti. 
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Monori Gábor ∗∗∗∗ 

 

Szükség van-e méltányosságra a 21. század  
jogrendszereiben? 

 
Szabó Gáborral számos közös emlék köt össze. Egyetemi oktatóként, il-
letve mint a területi választási bizottság korábbi tagjai, sokszor vitattunk 
meg bennünket érdeklő jog- és politikatudományi kérdéseket. A magán-
életben is több alkalommal voltunk például biciklizni a Mecsekben. Ezen 
utak alkalmával a sport mellett – a hosszabb-rövidebb pihenők során – 
hasznos, érdekfeszítő beszélgetéseket folytattunk egymással. Megdöbbe-
néssel értesültem haláláról. Tanszéki kollégájaként ezzel a tanulmánnyal 
szeretnék tisztelegni az emléke előtt. 
 
1. Bevezetés 
 
A jog alapvető feladatai közé tartozik, hogy szabályozza az emberi 
együttélést, megteremtse azokat a kereteket, amelyek a jogrend és a jog-
biztonság kialakításához és fenntartásához szükségesek, valamint, hogy a 
társadalmi együttélés során keletkezett konfliktusokat, jogvitákat felold-
ja. Az egyes társadalmi viszonyokat rendező absztrakt általános tényállá-
sok azonban magas fokon generalizáltak, amely ahhoz vezethet, hogy a 
gyakorlatban előforduló speciális, az átlagostól eltérő jogkérdéseket nem 
tudják megfelelően szabályozni. Ezekben az esetekben természetesen 
feltehetjük azt a kérdést, hogy a jognak igazságosnak kell-e lennie, vagy 
megelégszünk a jogalkalmazói döntések jogszerűségének formális köve-
telményével. Erre vonatkozó princípiumként fogalmazta meg Cicero a 
summum ius summa iniuria alapelvet, amely szerint a merev jogalkalma-
zás gyakran igazságtalan döntéshez vezethet. Ezzel szemben a méltá-
nyosság (aequitas) minden egyes eset igazságos elbírálását követeli meg. 
Mindezek alapján a méltányosság kivételes döntési felhatalmazottság a 
jogalkalmazó kezében (Ződi 2014, 203).  

A fentiek érvényesülésének elengedhetetlen feltétele, hogy a jogi 
normák rögzítsék a méltányosság gyakorlásának a lehetőségét. Meg kell 
említeni, hogy a méltányosságnak más tudományterületeken, így pl. a 
közgazdaságtanban is jelentős szerepe van. A méltányosság a vállalatközi 
kapcsolatokban a szerződésen mint a felek közötti törvényes megállapo-

                                                 
∗ Adjunktus, Pécsi Tudományegytem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és 
Társadalomelméleti Tanszék 



331 

dáson túlmutató, de azon alapuló két vagy több érintett szervezet operatív 
tranzakcióját vezérlő kölcsönös együttműködési norma, ami versengő 
környezetben, a szervezetek aggregált kimenetelének maximalizálását 
ösztönzi (Megyeri 2012, 26). 

Jelen tanulmány be kívánja mutatni azt, hogy a jog és méltányosság 
nexusa hogyan alakult a történelem folyamán, valamint azt is, hogy a 
méltányosságnak milyen típusai vannak, és végezetül, hogy napjaink 
magyar jogrendszerében mely fontosabb jogforrások rögzítik a ius 
aequum alkalmazásának lehetőségét. 
 
2. A méltányosság rövid története és szerepe 
 
A jelen tanulmány terjedelmi keretei nem teszik lehetővé azt, hogy a 
méltányosság intézményének, fejlődésének a teljes vertikumát bemutas-
suk, ezért csupán annak rövid történi bemutatására vállalkozunk.  

A jogintézmény már az ókori Görögországban megjelenik Arisztote-
lésznél, miszerint oly esetben, amikor a törvény intézkedik ugyan általá-
nos érvénnyel, de felvetődik valamilyen kérdés, amely az általános hatá-
rozatokon kívül áll, az a helyes eljárás, hogy amiben a törvényhozó héza-
gosan járt el, vagy előírásainak túlzott egyszerűsítése révén esetleg hibá-
zott, ott helyre kell hozni a mulasztást úgy, ahogy maga a törvényhozó is 
kívánná, ha véletlenül jelen volna, s ahogy – ha ilyen esetről tudott volna 
– már a törvényben is intézkedett volna. Így a méltányosság feladata az, 
hogy a törvényt helyettesítse ott, ahol abban az általánosság miatt hézag 
mutatkozik (Arisztotelész 1987, 146).  

Az olyan jogot, amely a konkrét eset eltéréseire, különlegességeire, az 
anyagi jogi igazság mint cél elérésére tekintettel van, méltányos jognak 
(ius aequum) nevezzük. A jogintézményt az ókori római jog vezette be a 
jogtudományba a ius strictummal szemben. Ez utóbbi a normát abszolút 
módon, szigorú jogi konzekvenciák szerint kezeli, amely alól eltérést 
nem enged (Marton 1960, 49). Ahhoz pedig, hogy a társadalom tagjainak 
az igazságszolgáltatásba vetett hite töretlen maradjon, a jogalkalmazónak 
munkája során törekednie kell a helyes, méltányos döntések meghozata-
lára, amelyet már Celsus is megfogalmazott a következők szerint: „Ius 
est ars boni et aequi”, azaz a jog a jó és a méltányos művészete (Celsus, 
Ulp. D. 1, 1, 1, 1).  

A középkorban a méltányosság a common law jogrendszerben ki-
emelkedő szerepet kapott azt követően, hogy Angliában I. Eduárd 1285-
ben kiadta a westminsteri statútumot. Az angolszász jogcsaládban 
konstituálódott equity maximái az alábbiak: 1. Az equity nem tűri, hogy a 
jogsértés jogorvoslat nélkül maradjon; 2. Az equity követi a jogot; 3. 
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Egyenlő equity jogok között a korábbi az erősebb; 4. Aki az equitytől vár 
jogvédelmet, annak „tiszta legyen a keze”; 5. Az equity a tőle elvárható 
gondossággal eljáró felet segíti, nem a hanyagot. 
 
3. A méltányosság megjelenése napjaink magyar jogrendszerében 
 
Jogrendszerünkben 5.575 helyen fordul elő a méltányosság kifejezés a 
legmagasabb jogi normánktól a legalacsonyabbig bezárólag. 

A jogforrások hierarchiáját követve elsőként Magyarország Alaptör-
vényét vizsgáltuk meg. Alaptörvényünk Nemzeti hitvallás fejezete alap-
elvi szinten rögzíti az az alábbiakat: 

„Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgá-
rait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” Ál-
láspontunk szerint a jogalkotó ezzel olyan alapértékké tette a méltányos-
ságot az állami szervek ügyintézése során, amely egyik fő princípium-
ként kell, hogy vezérelje mind a közigazgatást, mind az igazságszolgálta-
tási szerveket döntéseik és működésük során. 

Ezen túl mind magánjogi, mind közjogi területeken találunk a méltá-
nyosságot deklaráló jogi normákat. A hazai magánjog fundamentumát 
képező Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) tíz 
helyen alkalmazza a méltányosság jogintézményét. Elsőként a Ptk. 4:4. 
§-a szabályozza a méltányosság és a gyengébb fél védelmének elvét.1 A 
Ptk. negyedik, családjogot szabályozó könyve alapértékként jelöli meg 
azt, a házastársi, élettársi jogviszony, a rokonság, a szülői felügyelet ren-
dezése, stb. kapcsán a felek, illetve a jogalkalmazó figyelemmel legyen a 
jogviták és jogviszonyok rendezése során a tisztességes eljárásra.  

Igen gyakori problémát szabályoz a Ptk. a találás során arra vonatko-
zóan, hogy méltányos összegű találói díjra jogosult a találó.2 Azt ugyan, 
hogy mely dolog tekintendő nagyobb értékűnek, továbbá hogy a találódíj 
mértéke az egyes esetekben mekkora, a törvény nem határozza meg. A 
találódíj mértékének meghatározása során olyan összeget kell megítélni, 
amely megfelelő ösztönzést jelenthet a találó számára ahhoz, hogy mind 
a dolog megtalálása, mind a tulajdonos felkutatása érdekében hajlandó 
legyen befektetéseket eszközölni és fáradozni. Nem lehet azonban olyan 
mértékű, amely a dolog értékét megközelíti, mert ez a jogintézményt a 
                                                 
1 Ptk. 4:4 § A családi jogviszonyokat méltányosan és az érdekei érvényesítésében gyen-
gébb fél védelmét figyelembe véve kell rendezni. 
2 Ptk. 5:62. § (1) Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem 
szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak 
érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat 
egyenlő arányban illeti meg. 
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tulajdonos számára értelmetlenné tenné: nem az a cél ugyanis, hogy a 
tulajdonos a dolgát visszavásárolja a találótól. Az ilyen megoldás valójá-
ban egy feltételes, nem tulajdonostól való tulajdonszerzési tényálláshoz 
hozná közel a jogintézményt. A nagyobb érték szempontjainak és a talá-
lódíj mértékének kialakítása a bíróságok feladata. Nincs ennek kapcsán 
kialakult állandó bírói gyakorlat, azonban a bíróságok elsősorban a dolog 
forgalmi értékét tartják szem előtt. Véleményünk szerint a dolog értéké-
nek tíz százaléka körül van az a mérték, amely a méltányos összegű talá-
lódíj meghatározásához kiindulópont lehet, és amely az eset körülménye-
ihez, valamint a talált dolog értékéhez képest korrigálható. A korrekció 
során az értékhez képest progresszíven csökkenő díjmérték megállapítása 
lehet indokolt (Vékás – Gárdos 2021, 1095).  

A Ptk. 5:84. § (1) szerint a közös tulajdon tárgyait elsősorban termé-
szetben kell megosztani. A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét 
– ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – megfelelő 
ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába 
adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése 
szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az 
abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a benne lakó 
méltányos érdekeit. Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésének több 
formáját rögzíti magánjogi kódexünk, amelynek során fő szabály, hogy 
megváltás kapcsán a tulajdonjogot szerző fél beleegyezése is szükséges 
az osztatlan közös tulajdon ilyen típusú megszüntetéséhez. Számos eset-
ben a közös tulajdon megszüntetése az egyes tulajdonostársak közötti 
érdekek kollíziójával jár. Abban az esetben, amikor a megváltás oly mó-
don történik, hogy a bíróság a bennlakó tulajdonostársnak biztosítja a 
megváltást, figyelemmel kell lennie a bíróságnak a bennlakó méltányos 
érdekeire is. Fentiek kapcsán ki kell emelni a Kúria 1/2008. (V.19.) PK 
véleményét a PK. 10. számú állásfoglalás meghaladottá válásáról és a 
közös tulajdon megszüntetésének egyes kérdéseiről, amely kimondja, 
hogy az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése esetén az ab-
ban lakó volt tulajdonostársat a bíróság kiköltözésre kötelezi. Ha azonban 
ez méltányos érdekét súlyosan sértené, a bennlakó volt tulajdonostárs 
kivételesen az ingatlanban való bennmaradásra is feljogosítható. Ilyen 
esetben a bíróság ítéletében meghatározza a bennlakó volt tulajdonostárs 
lakáshasználatának jogcímét. Ez történhet a felek megállapodása alapján, 
vagy haszonélvezeti jog, illetve használat joga bíróság által történő alapí-
tásával. A bíróság a volt tulajdonostárs indokolt szükségleteihez mérten 
meghatározza a lakás vagy lakrész használatnak terjedelmét, annak idő-
tartamát és – dologi jog alapítása esetén – rendelkezik a jogosultság in-
gatlan-nyilvántartási bejegyzéséről. 
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A Ptk. a szerződésszegés körében a kár fogalmára és a kártérítés mód-
jára a 6:144. §-ban úgy rendelkezik, hogy a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályait – az e fejezetben nem szabályozott 
kérdésekben – kiegészítő jelleggel itt is alkalmazni kell, azzal az eltérés-
sel, hogy a kártérítés méltányosságból való mérséklésének nincs helye. 
Azaz megállapítható, hogy a pacta sunt servanda elv érvényesülését a 
jogalkotó maradéktalanul elvárja a felektől. Szerződésszegő magatartás 
miatt méltányosságból sincs helye a kár mérséklésének. 

A méltányosság alkalmazásának lehetősége a közvetítői jogviszonynál 
is felmerül, mivel annak sajátosságaiból adódik, hogy a közvetítő tevé-
kenysége akár a közvetítői jogviszony megszűnését követően is hasznot 
hajthat a megbízónak, hiszen a szerződés fennállása alatt végzett közvetí-
tői tevékenység következtében a megbízó a jogviszony megszűnését kö-
vetően is köthet új ügyfelekkel szerződést. A közvetítő kártalanítására 
vagy a kiegyenlítésre vonatkozó szabályoknak a célja éppen ennek az 
egyensúlytalanságnak az ellentételezése az így létrejött ügyletek után 
történő kompenzáció előírásával. A Ptk. a közvetítői szerződés megszű-
nése esetére a közvetítő kártalanítását írja elő (Vékás – Gárdos 2021, 
2060). A Ptk. 6:298. § (1) bekezdése ezért előírja, hogy a közvetítői szer-
ződés megszűnése esetén a közvetítőnek a megbízótól kártalanítás jár, ha 
a kártalanítás a szerződéssel összefüggő valamennyi körülményre tekin-
tettel méltányos, figyelemmel arra, hogy a közvetítő a szerződés megszű-
nése következtében elveszíti az olyan jutalékhoz való jogát, amely őt a 
szerződés fennmaradása esetén az adott üzletfelekkel kötött vagy jövőben 
kötendő üzletek után megilletné, feltéve, hogy a) a közvetítő a megbízó-
nak üzleti kapcsolatok kialakításával új ügyfeleket szerzett, vagy meglé-
vő üzleti kapcsolatokat – legalább egy új ügyfél megnyerésének megfele-
lő mértékben – bővített, ha az üzleti kapcsolatokból a megbízó a szerző-
dés megszűnése után is jelentős előnyre tesz szert; vagy b) a tartós jogvi-
szony létrehozására irányuló megbízást teljesítette, de a közvetítői szer-
ződés megszűnése következtében folytatólagos díjazástól esik el. 

A Ptk. 6:545. §-ban szabályozott méltányossági kártérítés gyakorlásá-
nak alapja a károkozó és a károsult vagyoni helyzetében mutatkozó jelen-
tős különbség, amely a károkozó teljesítési kötelezettségét akkor is ki-
váltja, ha ő maga felelősségre nem vonható, és nincs felelősséggel tartozó 
gondozója sem, vagy a gondozó felelősségét nem lehet megállapítani. A 
szabály alkalmazásának feltétele a kivételesség és a kártérí-
tést/kártelepítést megalapozó méltányosság (Vékás – Gárdos 2021, 
2528). 
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Az aequitasnak a közjogi jogviszonyokban is fontos szerepe van, 
amely sajátos felmentési lehetőséget jelent a jog alól (Ződi 2014, 209). 
Több jogszabály is alkalmazza a jogintézményt.  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) többek között a 
201. § (3) bekezdésében előírja, hogy az adóhatóság a pótlék- és bírság-
tartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti külö-
nösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató 
természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezetgazdálkodási 
tevékenységét ellehetetlenítené. Ez esetben a jogalkotó egy méltányos 
összegű pótlék- és bírságösszeg megfizetését tűzi ki célul, mivel az adó-
hatóságnak és így az államnak figyelemmel kell lennie arra, hogy a tár-
sadalom tagjai, az adóalanyok mindenkori megélhetése biztosított kell, 
hogy legyen. 

A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
50. § (1) bekezdése a társadalmilag hátrányos helyzetben lévők számára 
biztosítja azt, hogy az egészségbiztosítási szerv méltányosságból csecse-
mőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt akkor állapíthat 
meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási 
idővel nem rendelkezik. Így például az egészségbiztosító méltányosság-
ból az előírtnál több napi gyermekápolási táppénzt állapíthat meg azok 
részére, akik a gyermek betegsége folytán erre rászorultak. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény külön fejezetet szen-
tel a méltányosságnak. A jogszabály rendelkezése szerint az elkövető, az 
elkövető törvényes képviselője, valamint az elkövető vagy az elkövető 
törvényes képviselője által, kifejezetten e kérelem benyújtására írásban 
meghatalmazott nagykorú személy méltányossági kérelmet nyújthat be a 
szabálysértési hatóság vagy a bíróság által kiszabott büntetés, illetve al-
kalmazott intézkedés elengedése, mérséklése iránt (2012. évi II. törvény 
147. § (1) bekezdés). Ez a fajta diszkrecionális méltányosság nagyfokú 
szabadságot ad a jogalkalmazó kezébe, gyakorlatilag a szankció teljes 
elengedéséig terjedően. 

A közjogi méltányosság fenti példáit Ződi álláspontja szerint az köti 
össze, hogy egy erős és egy gyenge fél viszonyában írják elő a gyenge 
féllel szembeni engedékenységet. Jogi természetükre jellemző továbbá, 
hogy kivételes „kilépést” jelentenek a normából, szemben a magánjogi 
típussal, ahol legfeljebb a főszabály alóli kivételt testesít meg a méltá-
nyosság és „benne marad” a norma kereteiben (Ződi 2014, 210). Meg 
kell említeni azonban, hogy a közjogi szabályozásban arra is van példa, 
hogy kifejezetten kizárják a jogalkalmazói méltányosság gyakorlásának a 
lehetőségét. Szabálytalan építkezés esetén – ha a szabálytalanság más 
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módon nem szüntethető meg – bontással tehető csak szabályossá, méltá-
nyosságra a bíróságnak nincs lehetősége (KGD2005. 78). 
 
4. A méltányosság intézményének alkalmazása az Európai Unió jog-
rendszerében 
 
Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendeleteknek a helyes 
közigazgatás alapelveit kell kodifikálnia, továbbá az uniós közigazgatás 
által olyan egyedi esetekben követendő eljárást kell szabályoznia, amikor 
az eljárásban részt vevő fél természetes vagy jogi személy, valamint ami-
kor egy magánszemély közvetlen vagy személyes kapcsolatba kerül az 
uniós közigazgatással.  

A Parlament állásfoglalása értelmében, az EU rendeletben a következő 
elveket kellene deklarálni. (1) Az arányosság elve. A Szerződésekben is 
megjelenő arányosság elve a Parlament állásfoglalása szerint a közigaz-
gatási eljárásjogban is megjelenne. Ennek megfelelően az uniós igazgatás 
kizárólag szükség esetén és a kívánt cél elérésének mértékéig avatkozik a 
személyek jogait és érdekeit érintő ügyekbe és ennek az alapelvnek meg-
felelően hoz döntést is. A döntéshozatal során az eljáró szervek kötelesek 
gondoskodni a magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti 
méltányos egyensúly megteremtéséről, így nem keletkeztethetnek külö-
nösen olyan kötelezettséget az érintettek számára, amelyek a várható 
előnyhöz viszonyítva túlzott adminisztratív, vagy gazdasági terhet jelen-
tenek. (2) A pártatlanság elve. Az uniós igazgatás pártatlan és független. 
Erre figyelemmel a Parlament hangsúlyozza, hogy az uniós igazgatás 
köteles tartózkodni a személyeket hátrányosan érintő önkényes intézke-
désektől, valamint a bármilyen indokkal alkalmazott megkülönböztetett 
bánásmódtól, hiszen az uniós igazgatás mindig az Unió és a közjó érde-
kében jár el, így fellépését nem vezérelheti személyes (ezen belül anya-
gi), családi vagy nemzeti érdek, sem pedig politikai nyomás. Az uniós 
igazgatásnak garantálnia kell a polgárok különböző típusú (üzleti, fo-
gyasztói, és egyéb) érdekei közötti méltányos egyensúlyt (Boros 2014, 
33).  
 
5. Nemzetközi kitekintés  
 
A témához kapcsolódóan, Hollandiában a nehézségi klauzula olyan jog-
szabályi vagy szerződési kikötés, amely lehetővé teszi egy rendelkezés 
teljes vagy részleges alkalmazásának mellőzését, ha annak alkalmazása 
kivételesen méltánytalan vagy ésszerűtlen következményekkel járna. 
Olaszországban a méltányosságot minden döntésnél figyelembe veszik, 
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quasi jogforrásnak minősül, de megjelenik az equity az Egyesült Álla-
mok jogrendszerében pl. a karriervagyon intézményének szabályozásá-
nál. Franciaországban is, amikor a kötelező oltás során a gyermekek fer-
tőzést kaptak, a szülőknek méltányossági alapon megítélték a kártérítést. 
 
6. Záró gondolatok 
 
Jogrendszerünkben a diszkréció intézménye mellett a méltányosságnak 
kiemelt szerepet kell biztosítani. Összegzésképpen megállapítható, hogy 
méltányosságra napjaink jogrendszerében is feltétlenül szükség van, 
amelyet az egyes országok jogi normái alapelvként, illetve egyedi nor-
mákban meghatározott méltányosságként is bátran alkalmaznak. Egyetér-
tünk Modestinus véleményével abban, hogy sem a jog elve, sem a méltá-
nyosság elnéző értelmezése nem engedi meg, hogy az emberiség jóléte 
érdekében bevezetett dolgokat olyan szigorúan értelmezzék, hogy az 
számukra hátrányos következményekkel járjon. A modern alkotmányos 
jogállamokban ugyanis az igazságos jog és jogalkalmazás nem tesz kü-
lönbséget az egyes jogalanyok között, emellett a jogalkalmazóknak az 
eset körülményeit figyelembe kell venniük annak érdekében, hogy – 
szükség esetén a méltányosság legális és uzuális eszközeit is alkalmazva 
– korrekt jogalkalmazói határozat szülessen.  
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József Benke∗∗∗∗: 

 

Zur Billigkeit als Berichtigungsfaktor  
von Gerechtigkeit im Privatrecht 

 
„Das Gesellschaftsleben auf dem Pfade der Gerechtigkeit 
zu führen wünschend, erreichte das Gesetz dieses Ziel nie, 

geschweige denn lediglich darüber verfügt zu haben, 
was wem gehören soll.“ 

(Frank 1846, 1) 
 
1. Als Erinnerung an die leidvolle letzte Begegnung 
 
An einem Freitag brachte ich meine Mutter, die am Vortag gestürzt war, 
in die Notfallklinik in Pécs, wo man wegen der Pandemie noch immer 
nur vor dem Gebäude warten konnte. So konnte ich mit meiner Mutter 
trotz der Distanz von wenigen Metern nur am Telefon sprechen, wenn 
ich plötzlich ein bekanntes Gesicht mit einem einfachen Nicken und 
Winken begrüßen konnte. Es war Gábor, der mich mit seinem üblichen 
freundlichen Lächeln begrüßte und auf und ab ging, als ob er darauf war-
tete, dass wir uns unterhalten würden. Als ich das Telefongespräch been-
det hatte, musste Gábor ins Gebäude gehen, um ihre älteren Eltern zu 
holen, und auf dem Weg nach draußen hielt er nicht an, sondern fuhr mit 
dem Auto davon. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass Gábor noch 
dünner war als sonst. Fast beängstigend abgemagert. Was wollte er mir 
denn sagen? Leider werde ich das nie erfahren. Anderthalb Tage später, 
am Sonntagmorgen, erhielt ich auf dem Weg zur heiligen Messe eine E-
Mail: Heute Morgen ist Gábor Szabó unerwartet unter tragischen Um-
ständen verstorben. Dann stellte ich mit Pein fest, dass das Fürbittenge-
bet (Gebet der Gläubigen) der Messe an diesem dunklen Tag auch für ihn 
galt. Im Glauben an die Hoffnung der Auferstehung beende ich diese 
ergreifende Andacht mit den Worten der Communio (Lux aeterna) der 
lateinischen Trauermesse: Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux 
perpetua luceat ei! – „Wir bitten Dich, Gott, erhöre uns!“ 
 

                                                 
∗ Habilitált egyetemi docens, az MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék 
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2. Einleitende Bemerkungen über Tugendethik und Klassen von 
Prinzipien sowie Quellen und Funktionen 
 
Ein Ereignis von historischer Tragweite im Leben von Nationen, ein-
schließlich auch der ungarischen Nation, ist die Schaffung und das In-
krafttreten eines neuen Bürgerlichen Gesetzbuches (Kolosváry 1929, 51; 
Vékás 2015, 20f). Ein Bürgerliches Gesetzbuch umfasst und übersteigt 
sogar die Vollständigkeit menschlicher Existenz: Die besonderen und 
gewöhnlichen, individuellen und allgemeinen Ereignisse unserer wich-
tigsten Lebensverhältnisse werden darin von unserer Geburt bis nach 
unserem Tod erfasst. Diese grandiose Rolle, welche es im Leben von 
Gesellschaften erfüllt, erfordert, dass es über sich selbst hinausgehend 
quasi für die Ewigkeit sein möge. Um diesen besonderen Existenzzweck 
zu erfüllen und seine Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, ist es – sinnge-
mäß – natürlich unerlässlich, dass seine geistige Grundlage von den ewi-
gen Idealen unserer Zivilisation abgeleitet werde. Daraus folgt auch, dass 
die allgemeinen Prinzipien des ungarischen Privatrechts im Paradigma 
der Tugendethik richtig ausgelegt werden können, was bedeutet, dass das 
objektive „Gute“  bei der Festlegung des Inhalts der Grundsätze nicht 
geleugnet werden kann. Ohne eine solche Basis könnten wir zusammen 
mit sartrischem Orestes zu Jupiter anschreien: „et il n’y a plus rien eu au 
ciel, ni Bien ni Mal, ni personne pour me donner des ordres!” (Akt III 
Szene 2; Sartre 1947, 236). 

Dieser Aufsatz, der sich auf meine letztere Monografie (Benke 2019) 
stützt, und teilweise schon im Ausland veröffentlicht wurde (Benke 
2021), versucht sowohl die ideologische Quellenbasis als auch den viel-
fältigen Katalog der allgemeinen Prinzipien nicht nur des Gesetzes Nr. V 
von 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch (Ptk.), sondern auch des ge-
samten erneuerten ungarischen Privatrechts aufzuzeigen. Eine einheitli-
che Begriffsapparat wurde noch nicht vervollkommnet, obwohl unsere 
Rechtswissenschaft zum Thema von allgemeinen Prinzipien eine Menge 
von Standpunkten vom Anfang des 20. Jahrhunderts produzierte, die in 
den folgenden Typen der Publikationen veröffentlicht wurden: 

• Lehrbüchern (Nizsalovszky 1950, 4ff; Tamás 1979, 24f; Asztalos 
1982, 32f; Novotni 1991, 33f; Lábady 1997, 127ff; 
Bíró/Lenkovics 1997, 61f; Jobbágyi 2013, 43ff; Lábady 2013, 
107ff; Bíró/Lenkovics 2013; Boóc 2016, 115ff; Leszkoven 2018, 
23ff), 

• Handbüchern (Raffay 1909, 6f; Szladits 1941, 35ff), 
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• Kommentaren (Eörsi 1981, 31ff; Kecskés 2013, 3ff; Vékás 2001, 
23ff; Vékás 2008, 69ff; Vékás 2013, 29ff; Vékás 2014, 43ff; 
Vékás 2020, 47ff) 

• und anderen wissenschaftlichen Beiträgen (Benedek 1964, 633ff; 
Asztalos 1976, 111ff; Sárándi 1977, 3ff; Eörsi 1977, 121ff; Kecs-
kés 1993, 1ff; Kecskés 1994, 108ff; Bércesi 1997, 21ff; Csehi 
2000, 23ff; Kecskés 2001, 3ff; Menyhárd 2002, 28ff; Kónyáné 
2007, 417ff) veröffentlicht wurden. 

Dem einheitlichen – in Bezug auf Details aber heterogenen – Standpunkt 
der jahrhundertealten einheimischen Literatur nach kann man feststellen, 
dass es gar nicht möglich ist, eine Nomenklatur von privatrechtlichen 
Grundsätzen aufzustellen, die unter eine homogene Prinzipienklasse ein-
geordnet und eingereiht werden können. Es gibt nämlich im Privatrecht 
eine Reihe umfassender prinzipieller Phänomene, die entweder funktio-
nal oder quellenbasiert oder aber auf der Grundlage ihrer Wirkungsme-
chanismen in dem Maße variieren, sodass ihre Unterteilung in separate 
Klassen nicht vermieden werden kann. Daraus folgt, dass es gibt „Grund-
institutionen“, „ Leitideen“ und „grundlegende Prinzipien“, gleichzeitig 
mussten diese unter einem genus proximum zuzuordnet werden, die für 
die Zusammenfassung aller Prinzipiengruppen geeignet ist: aus rechts-
komparatistischen Gründen (Tunc 1970, 247ff; Bussani/Mattei 1997, 
339ff; Bergel 2012, 106f; Basedow 2016, 331ff) schien der Begriff von 
„allgemeinen Prinzipien“ zu diesem Ziel adäquat. 

„Rechtsätze höherer Ordnung“ (RG, 08.03.1897; VI 438/96, in: RGZ 
39, 385; Simons 1926, 385ff), die in nicht kodifizierten Privatrechten 
sinngemäß gegeben sind, werfen a priori die Hauptfrage auf, wie die 
nicht normativen Quellen der allgemeinen Prinzipien eines kodifizierten 
Privatrechts bestimmt werden können. Meines Erachtens ist die geistige 
Quelle der allgemeinen Prinzipien des ungarischen Privatrechts das eu-
ropäische geistige Erbe, das auf einem Fundament steht, welches einer-
seits von der Triade (Heuss 1956, 32; Ratzinger 2011, passim) der grie-
chischen Philosophie, des römischen Rechts und der jüdisch-christlichen 
Tradition (Genzmer 1941, 300ff; Pringsheim 1952, 8ff; Calasso 1953, 
441ff; Simon 1993, 315ff; Padoa-Schioppa 1997, 706ff) andererseits von 
den mit dieser Triade harmonierenden Errungenschaften des Humanis-
mus und der Aufklärung geprägt ist (Harmathy 2000, 208; Vékás 2007, 
1563). 

Die Wertneutralität (Frivaldszky 2015, passim) ist im positiven Pri-
vatrecht illusorisch: Von der Natur der Sache her (Jhering 1866, IX) 
durchstrahlen die grundlegenden Idealwerte das positive Recht, welches 
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gerade die wahre, eigentliche und tatsächliche Quelle dieser strahlenden 
metajuristischen Phänomene sein kann. Diese These bildet eine paraphra-
sierte Version der Radbruchsche Formel (Radbruch 1946, 107) für den 
Konflikt zwischen metajuristischen und gesetzlichen Quellen der Prinzipien des kodifizier-
ten Privatrechts. 

Die Hauptfunktionen aller Formen von Allgemeinen Prinzipien, die 
das ganze Privatrecht durchleuchten und einfließen, besteht darin, dass 
sie  

• die ewigen Idealen folgend und die stetige Richtschnur und 
Haupttendenzen sozialer Zielsetzungen und Rechtspolitik fest-
legend (Novotni 1991, 33) die Hand des Gesetzgebers binden, 

• Richtung und Hilfsmittel den Gerichten, Behörden und 
Rechtssubjekten (Tarnóczi 2015, 104ff; Tolnai 2015, 68ff) an-
bietend, deren Rechtsanwendungsmethoden, Auslegungsrah-
men und Rechtsausübungen beeinflussen, 

• einigen Verfassern nach (Bíró/Lenkovics 2013, 55) als Leitfa-
den der Interpretation im Denken der Rechtswissenschaft die-
nen (Benedek 1964, 633; Leszkoven 2018, 42). 

 
3. Kurzübersicht von Begriff und Struktur der „Leitideen“ 
 
Aus terminologischen und stilistischen Gründen sollten die zuvor ‚leiten-
de Ideen‘ (Szladits 1941, 40ff) oder ‚Leitmotive‘ (Lábady 1997, 130ff) 
genannten Kategorie in ‚Leitideen‘ (Finkey 1908, passim) umbenannt 
werden. Nicht nur eine schlichte Umbenennung, sondern auch eine we-
sentliche Umstrukturierung und Erweiterung dieser Klasse von Prinzi-
pien schien erforderlich. Der herrschenden Lehre nach (Lábady 1997, 
130) sind die Hauptziele der allgemeinen Rechtsordnung und die im Pri-
vatrecht für Gesetzgeber wie Rechtsanwender geltenden Leitideen über-
einstimmende Kategorien, die auf historischem Konsens und Gewohnheit 
beruhen. 

In den Katalog der bereits anerkannten Leitideen sollten zwei, die Re-
gelungsmethode des Privatrechts bestimmende, neuere Prinzipien aufge-
nommen werden: die Leitidee der Regelung mittels Interessenpräferenz 
und die Leitidee der Gleichordnung und Gleichberechtigung. Deren ob-
jektiven Maß betonend, sollte die zuvor allgemein ebenfalls bestätigte 
Leitidee der Vernünftigkeit als die Leitidee der ‚objektiven Vernünf-
tigkeit‘ umdefiniert werden. 

Es gab keinen Zweifel an der Beibehaltung der Leitidee der Rechtssi-
cherheit. Die Beziehungen der früher als gleichrangig eingestuften Leit-
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ideen von Rechtssicherheit, Gerechtigkeit und Billigkeit sollten jedoch 
auch umstrukturiert werden, weil Gerechtigkeit und Billigkeit als die 
nach meiner verfeinerten Methode bestimmten, unterworfenen Leitideen 
der Rechtssicherheit ausgelegt werden sollten. Gemäß dieser neueren 
Methode garantieren sowohl die Gerechtigkeit als auch die im Bereich 
der Rechtsanwendung als Korrektur der Gerechtigkeit wirkende Billig-
keit die höhere Leitidee der Rechtssicherheit. 
 
4. Über den Wirkungsmechanismus von Rechtssicherheit und ihre 
Garantien: Gerechtigkeit und Billigkeit 
 
Die Rechtssicherheit bildet eine höhere Leitidee [Verfassungsgerichtsbe-
schlüsse 9/1992. I. 30. Punkt V.4 und 11/1992. (III. 5.) Punkt III.5], und 
deren Garantien sind die Leitidee der Gerechtigkeit zusammen mit ihrer 
berichtigenden Leitidee der Billigkeit. Das Schema der Beziehung zwi-
schen den Leitideen ist wie folgt: Gerechtigkeit ist eine in der Homogeni-
tät wirkende Rechtssicherheit, Billigkeit aber eine in der Heterogenität 
geltende Rechtssicherheit. Danach zeichnet sich eine wirkliche Rangfol-
ge zwischen diesen Leitideen folgendermaßen ab: die Billigkeit korrigiert 
die Gerechtigkeit, d.h. ohne diese Berichtigungsfunktion der Billigkeit 
umwandelte sich die Gerechtigkeit zur Ungerechtigkeit (vgl. mit Rad-
bruchscher Formel), demzufolge führt die Billigkeit selbst auch zur Ge-
rechtigkeit, welche als die Garantie der Rechtsicherheit wirkt, dement-
sprechend dienen die Billigkeit wie die Gerechtigkeit die Rechtssicher-
heit als deren gestaffelte Garantien (vgl. Lábady 1997, 131f). 
 
4.1 Kurz zur höheren Leitidee von Rechtssicherheit 
 
„[…] τὸν ἄγα νόµον ἄρχειν αίρετώτερον µᾶλλον ἢ / τῶν πολιτῶν ἕνα τινά 
[…]“, d.h. „es ist vorzuziehen, wenn das Gesetz herrscht und nicht ein 
Einzelner von den Staatsbürgern“ – meinte schon Aristoteles in seiner 
Politik (III, 1287a 19f; Moerbeka 1872, 228). In moderner Ära und in 
unserem Zeitalter, seit dem 19. Jahrhundert, ist Rechtssicherheit hinsicht-
lich der Rechtsstaatlichkeit (Böckenförde 1992, 332ff) von größter Be-
deutung. Sie bedeutet grundsätzlich das öffentlich-rechtlich geregelte 
Erfordernis gegenüber dem Gesetzgeber, wonach Rechtsnormen (vgl. § 
8:1 Abs. 2 Ptk. und Grundgesetz Art. T) in der vorgegebenen Ordnung 
entstehen, zugänglich seien und ihre Folge rational, mithilfe z. B. vom 
Verbot rückwirkender Gesetzgebung vorhersehbar seien [Verfassungsge-
richtsbeschlüsse 7/2016. (IV. 6.) Punkt [18] und 18/2018. (XI. 12.) [19] 
sowie Bescheide 3268/2012. (X. 4.) Punkte [14]-[17] und 3323/2012. 
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(XI. 12.) Punkt [9]). Darüber hinaus ist die Rechtssicherheit ein in der 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Ordnung durch den Rechtsanwender 
wahrgenommener Mechanismus, der darauf gerichtet ist, dass die Vor-
hersehbarkeit des Normensystems in jeder Situation einerseits wegen der 
Einheitlichkeit der Rechtsanwendung (Grundgesetz Art. 25 § 3), anderer-
seits wegen der Unvermeidlichkeit der Vollstreckung (Grundgesetz Art. 
C § 3) durchgesetzt werden kann. Durch die Anforderung der freiwilligen 
Rechtsbefolgung aufgrund der Idee von „iussum quia iustum“ („befohlen, 
weil gerecht“) wie von „iustum quia iussum“ („gerecht, weil befohlen“) 
ist der Adressat der Rechtssicherheit auch jedes privatrechtliche Rechts-
subjekt, welches gleichzeitig nicht nur berechtigt, sondern auch ver-
pflichtet ist, seine Ansprüche innerhalb von einer zumutbaren Frist gel-
tend zu machen (Ptk.-Motive § 6:25). 
 
4.2 Zur Entwicklung der Leitidee von Gerechtigkeit 
 
Gerechtigkeit als philosophischer, theologischer, juristischer, soziologi-
scher oder im weiteren Sinne als sozialwissenschaftlicher Begriff wurde 
schon in zahlreichen geistesgeschichtlichen Paradigmen ausgelegt. Über 
Jahrtausende, von dem Altertum bis die Postmoderne entwickelten diesen 
Definitionsleistungen nicht nur mancherlei Gerechtigkeitsbegriffe, son-
dern auch vielfältige Theorien sogar selbständige philosophische Rich-
tungen über die Gerechtigkeit. 

Die privatrechtliche Leitidee von Gerechtigkeit als die eine Garantie 
der Leitidee von Rechtssicherheit kommt in keiner Form in den privat-
rechtlichen Normen expressis verbis vor. Aus diesem Grund musste eine 
externe (nichtjuristische) Quelle gefunden werden, um den Inhalt des 
Prinzips richtig erfassen zu können. Nach der Analyse einer Reihe von 
Gerechtigkeitskonzepten, die im europäischen geistigen Erbe, d.h. im 
Fundament und Quelle der Allgemeinen Prinzipien ungarischen Privat-
rechts zu finden sind, kann privatrechtliche Gerechtigkeit nur in einem 
tugendethischen Paradigma, welches in der Triade griechischer Philoso-
phie (vorwiegend Platon und Aristoteles), römisches Rechts (hauptsäch-
lich Cicero und Ulpian) und christlicher Tradition (besonders die Kir-
chenlehrer wie Ambrosius von Mailand,  Augustinus von Hippo und 
Thomas von Aquin), wie in der Aufklärung (u.a. Hobbes, Hume und 
Leibniz)  erblühte, interpretiert werden. 

Gerechtigkeit als proto-legale Kategorie von δικαιοσύνη (díkaiosyne), 
die in δικαιον bei Homer (Ilias XVIII, 497-508) und Hesiod (Werke und 
Tage 276-285; Theogonie 81-92) verwurzelt (Gagarin/Woodruff 2007, 
8ff), wurde im griechischen Altertum bei Platon und einigen Stoikern, als 
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eine der vier Kardinaltugenden interpretiert. Diese Tugend besteht in der 
Politeia Platons (IV 433a) darin, dass „man das Seine tut und nicht vie-
lerlei Dinge treibt“ („τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ µὴ πολυπραγµονεῖν 
δικαιοσύνη ἐστί“). Der Ansicht Aristoteles’ (NE V 1129b-1130a) nach, 
die Gerechtigkeit als Haupttugend der Menschen bedeutet das Verhalten, 
wobei „jedem das Seine gewährt wird“ (Waldstein 1996, 1ff). 

Die Griechen folgend stellte Cicero (de leg. 1,6,19; de off. I,15; de fin. 
bon. et mal. 5, 65) fest, dass „die psychische Gestalt, jedem das Seine zu 
gewähren […], man Gerechtigkeit nennt“ („animi affectio suum cuique 
tribuens … iustitia dicitur“). Ulpian folgte der große Orator, und meinte, 
dass das Wort „Recht“ gerade aus dem Ausdruck „Gerechtigkeit“ ge-
stammt habe (D. 1,1,1pr. „nomen iuris est autem a iustitia appellatum”). 
Seine Ansicht wurde etymologisch schon von Lübtow (1948, 469) über-
zeugend widerlegt. Daneben folgte der große Spätklassiker die Tradition, 
als er „iustitia“ als „beständiger und dauerhafter Wille, jedem sein Recht 
zukommen zu lassen“ erklärt habe (D. 1,1,10pr.: „constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuendi”). Ausgehend von dieser Bewertung 
ebenso definierten die Institutionen des Kaisers Justinian den Gerechtig-
keitsbegriff als ein Gebot des Rechts (Inst. 1,1pr. und 3). 

Die christliche Tradition, besonders die bedeutendsten Kirchenlehrer 
entwickelten das Konzept wie folgt weiter. Ambrosius von Mailand nach 
sei „die Gerechtigkeit, die jedem das Seinige zuteilt, kein fremdes Gut 
sich aneignet, vom eigenen Nutzen absieht, um die gemeinnützige Norm 
der Billigkeit zu wahren” [de off. min. I,24(115): „suum cuique tribuit, 
alienum non vindicat, utilitatem propriam neglegit, ut communem aequi-
tatem custodiat”; übersetzt von Niederhuber 1917, sub loco]. Augustinus 
von Hippo in seinen Confessiones meinte, dass „die wahre innere Ge-
rechtigkeit, die nicht nach dem Gesetz der Gewohnheit richtet, sondern 
nach dem untrüglichen Gesetz des allmächtigen Gottes (III,7,2), die gött-
liche Gerechtigkeit […] alle Vorschriften enthält und keinerlei Schwan-
kung zeigt und doch zu verschiedenen Zeiten nicht alles zugleich, son-
dern nur das ihnen Zukommende zuerteilt und befiehlt (III,7,4).“ „Du 
[Gott] hast uns nicht nur Enthaltsamkeit anbefohlen, […] sondern auch 
Gerechtigkeit, […] wo wir Liebe erweisen sollen (X,37,2)” (übersetzt 
von Lachmann 1888, sub loco). Der größte von allen, Thomas von Aquin 
elaborierte die immerwährenden Bedeutungsebenen des Gerechtigkeits-
begriff in seiner Summa Theologiae (hierunter ST II-II). Aufgrund aristo-
telischer Ethik bewies er, dass die Gerechtigkeit eine allgemeine Tugend 
(virtus generalis) ist, die in den Beziehungen des Einzelnen sowohl mit 
sich selbst als auch mit Dritten gilt, und die gemeinsame Gute und das 
Gemeinbeste dient (q 58 a 5). „Politische“ Gerechtigkeit ist die sog. „ver-
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teilende“ Gerechtigkeit im Verhältnis des Gemeinwesens zum Einzelnen, 
umgekehrt (d.h. im Verhältnis des Einzelnen zum Gemeinwesen) aber sie 
ist die „gesetzliche“ Gerechtigkeit (q 47 a 10; q 61 aa 1-4). Zwischen 
Privatpersonen fungiert die „Tauschgerechtigkeit“, die als Zuordnung des 
Befehls von „alterum non laedere“ und „suum cuique tribuere“ ausgelegt 
zu werden ist (q 58 a 12 arg. 2). Aristoteles folgend nannte Thomas den 
Richter „iustum animatum“ (beseelte Gerechtigkeit), der für die Gel-
tendmachung der Gerechtigkeit verantwortlich ist (q 58 a 1 ad arg. 5). 

In der Aufklärung, u.a. bei Descartes, Hobbes, Rousseau, Mon-
tesquieu und mehr oder weniger bei Hume und Kant, wurde der Begriff 
von Gerechtigkeit zum Bereich des Gesellschaftsvertrags übertragen. 
Demnach verlor er seinen im Absolute oder in der Transzendenz verwur-
zelten, tugendethischen Charakter, aber nicht bei Locke, Leibniz, und 
verengte sich zur Beziehung zwischen Gesellschaft und Einzelnen. Der 
Gerechtigkeitsbegriff verwirkte damit ihre Relevanz in den Verhältnissen 
von Einzelnen und zwischen Gott und Einzelnen, und wurde als Einhal-
tung und Erfüllung des Gesellschaftsvertrags ausgelegt. Die Ungerech-
tigkeit wurde somit als Verletzung des Gesellschaftsvertrags ausgelegt. 
Einige Philosophen, wie Montaigne oder Pascal waren jedoch skeptisch 
hinsichtlich der Bestimmbarkeit des Begriffs (zum Thema detailliert sie-
he Benke 2019, 71ff). 

Aus den zahlreichen Ansichten soll hier nur die Auffassung von Leib-
niz betonen. In seinen Elementa iuris naturalis hebt er hervor, dass „die 
Gerechtigkeit eine Gesinnung sei, die niemand unnötig verletzt“ („ justitia 
sit animus nemini sine necessitate damnosus“; übersetzt von mir; Leibniz 
1971, 433). Merkwürdig ist, dass eine ähnliche Definition schon in den 
lectiones von Pomponius erschien (D. 50,17,206), worin der große Jurist 
das Substantiv „aequum“ noch im Sinne von Gerechtigkeit (Földi 2001, 
19f) benutzte („iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimen-
to et iniuria fieri locupletiorem“): „Im Naturrecht ist es gerecht, dass 
niemand unter Schaden und Unrecht für einen anderen reicher wird.“ 
(Eigene Übersetzung.) 

Auf diesem tugendethischen, tief im europäischen geistigen Erbe ver-
wurzelten Definitionskonzept beruhend, bedeutet die Gerechtigkeit im 
Bereich des heutigen ungarischen privatrechtlichen Denkens eine univer-
selle Einschränkung sowohl für den Gesetzgeber als auch für den 
Rechtsanwender und das Rechtssubjekt, wonach: 

• der Gesetzgeber niemanden daran hindert, sich an Vermö-
genswerten und immateriellen Werten nach den eigenen Fä-
higkeiten und Begabungen wie innerhalb der objektiven Gren-
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zen von Ethik und damit von sozialer Gerechtigkeit zu beteili-
gen, und individuelle und kollektive Lasten zu tragen; 

• der Rechtsanwender bei der Geltendmachung einer privat-
rechtlichen Norm im Einzelfall davon ausgeht, dass alle Men-
schen vor dem Gesetz gleich sind und dass die Rechtsvor-
schrift für alle einheitlich angewendet werden muss; 

• das Rechtssubjekt dem Prinzip von Gerechtigkeit folgt, solange 
es andere nicht verletzt, und jedem sein Recht zukommen 
lässt. 

 
4.3 Zur kritischen Auslegung der Leitidee von Billigkeit 
 
Die Leitidee der Billigkeit garantiert die Rechtssicherheit durch die Kor-
rektur der in der Rechtsanwendung geltenden Gerechtigkeit. Da eine 
Leitidee nur durch eine andere Leitidee garantiert und berichtigt werden 
kann, ist die Billigkeit selbst auch eine Leitidee. Historisch gesehen wur-
de das Leitkonzept der Billigkeit (epieikeia) von Aristoteles (NE 
V,14,1137b, 9ff) begründet. Nach der berühmten alten Übersetzung von 
Rolf (1921) lautet es: 

„Die Schwierigkeit rührt nur daher, dass das Billige zwar ein Recht 
ist, aber nicht im Sinne des gesetzlichen Rechts, sondern als eine Korrek-
tur <βελτίων = (Ver)besser(ung)> desselben <τό τε γὰρ ἐπιεικὲς δικαίου 
τινὸς ὂν βέλτιόν ἐστι δίκαιον>. Das hat darin seinen Grund, dass jedes 
Gesetz allgemein ist und bei manchen Dingen richtige Bestimmungen 
durch ein allgemeines Gesetz sich nicht geben lassen. Wo nun eine all-
gemeine Bestimmung zu treffen ist, ohne dass sie ganz richtig sein kann, 
da berücksichtigt das Gesetz die Mehrheit der Fälle, ohne über das die-
sem Verfahren anhaftende Gebrechen im Unklaren zu sein. Nichtsdesto-
weniger ist dieses Verfahren richtig. Denn der Fehler liegt nicht an dem 
Gesetze (sic!) noch an dem Gesetzgeber, sondern in der Natur der Sache. 
Denn im Gebiet des Handelns ist die ganze Materie von vornherein so 
(dass das gedachte Gebrechen nicht ausbleibt). Wenn demnach das Ge-
setz allgemein spricht, aber in concreto ein Fall eintritt, der in der allge-
meinen Bestimmung nicht einbegriffen ist, so ist es, in Betracht, dass der 
Gesetzgeber diesen Fall außer Acht läßt und, allgemein sprechend, ge-
fehlt hat, richtig gehandelt, das Versäumte zu verbessern, wie es auch der 
Gesetzgeber selbst, wenn er den Fall vor sich hätte, tun, und wenn er ihn 
gewußt hätte, es im Gesetze bestimmt haben würde. Daher ist das Billige 
ein Recht und besser als ein gewisses Recht, aber nicht besser als das 
Recht schlechthin, sondern als jenes Recht, das, weil es keinen Unter-



348 

schied kennt, mangelhaft ist. Und das ist die Natur des Billigen: es ist 
eine Korrektur des Gesetzes, da wo dasselbe wegen seiner allgemeinen 
Fassung mangelhaft bleibt.“ 

Zwischen Winkelklammern steht der Originaltext des empfindlichsten 
Teils von 1137b nach Oxford Classical Texts. In einer jüngeren Überset-
zung heißt es partiell: 

„Das Billige ist eine Berichtigung der Gesetzes-Grechtigkeit. Das hat 
seinen Grund darin, dass jedes Gesetz allgemein abgefasst ist. Aber in 
manchen Einzelfällen ist es nicht möglich, eine allgemeine Bestimmung 
so zu setzen, dass sie richtig ist. In solchen Fällen, in denen es nötig ist, 
sich allgemein auszudrücken, dies aber nicht geschehen kann, dass alles 
richtig ist, nimmt das Gesetz die Fälle gewissermaßen im Allgemeinen, 
ohne dabei zu übersehen, dass damit eine Quelle für Fehler gegeben ist. 
Und trotzdem ist diese Vorgehensweise richtig; da der Fehler weder im 
Gesetz noch im Gesetzgeber liegt, sondern im Wesen der Sache; denn so 
ist nun einmal die Vielfalt dessen, was das Leben bringt.“ (Härle 2011, 
381f). 

Die Konstanz seiner Auffassung beruht kurz gesagt darauf, dass die 
Römer ihre Originalkonzeption der „aequitas“, die ursprünglich als deren 
Gegenteil, d.h. der Gleichheit vor dem Gesetz – nämlich der Gerechtig-
keit – gedeutet wurde, nach der aristotelianischen Definition vollständig 
umgestaltet wurde. Auf diese Weise lebte der „griechisch gefärbte römi-
sche Idee von aequitas im europäischen Rechtsdenken weiter“ (Földi 
2001, 19f). 

Eine ausführlichere Begriffsanalyse dazu kann wie folgt resümiert 
werden. Für die billige Rechtsanwendung ist die gesetzliche und explizite 
Ermächtigung eine unabdingbare Voraussetzung, da Billigkeit ohne eine 
ausdrücklich formulierte gesetzliche Quelle eine ‚Brutstätte‘ für Rechts-
unsicherheit und Ungerechtigkeit sein würde. Dies bedeutet auch, dass 
privatrechtliche Prinzipien und Ideen als mittelbare Quellen der billigen 
Rechtsanwendung im Privatrecht nur insofern wirken können, als sie 
gesetzlich explizit bestimmt sind (vgl. aber Újlaki 1990, passim und 
Csehi 2015, 24ff). Im strictum jus, wie im Vermögensrecht (im Ptk. siehe 
§§ 5:62, 84; §§ 6:298, 352, 516, 524, 545; §§ 7:57, 59, 69, 80 und § 7:86 
Abs. 4) oder im Gesellschaftsrecht ist die billige Rechtsanwendung nur 
ausnahmsweise, d.h. in einigen Einzeltatbeständen erlaubt; d.h. im Recht 
von juristischen Personen ist sie im Allgemeinen unzulässig, weil Er-
mächtigungen zur Billigkeit weder in Generalklauseln noch in speziellen 
Einzelnormen des Personenrechts gegeben sind. Kann sie jedoch in ei-
nem ganzen Gebiet des Privatrechts als herrschender Grundsatz – als Teil 
des jus aequum – gelten, nämlich das Familienrecht, wo sie ein umfas-
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send herrschendes Grundprinzip (§ 4:4) bildet, und kommt auch in Ein-
zelnormen sporadisch vor (§ 4:29, § 4:86, § 4:83). Dazu ermächtigt der 
Gesetzgeber das Gericht zur billigen Rechtsanwendung auch in allge-
meinen Regeln, typisch in Generalklauseln, die sowohl unter den Einfüh-
renden Bestimmungen des Ptk. – wie im allgemeinen Verbot des 
Rechtsmissbrauchs (§ 1:5 Abs. 2) –, als auch unter den speziellen Nor-
men – wie in der Schadensersatzminderung im Deliktsrecht (§ 6:522 
Abs. 4, vgl. aber bei Vertragshaftung § 6:144 Abs. 2 und Produkthaftung 
§ 6:559 Abs. 1) – aufzufinden sind. 

Zu den bedeutendsten Elementen des Begriffs billiger Rechtsanwen-
dung gehören: „einseitige Bevorzugung aufgrund des gesetzlich bestimm-
ten gerichtlichen Ermessens“. Wenn eine Generalklausel das Gericht 
oder eine Behörde zur einseitigen Bevorzugung nur für die eine bestimm-
te Partei durch Ermessen ermächtigt, begründet das Gesetz diese Bevor-
zugung meist mit der Formel von 

• „wichtigem Grund“, siehe beim Erlöschen des Amtes des 
Vormunds durch Abberufung aus wichtigem Grund (§ 2:33 
Abs. 1 Punkt c); desgleichen im Falle von Entbindung des 
Vormunds (§ 4:241 Abs. 1 Punkt a); bei der Inanspruchnahme 
des Nachbargrundstücks (§ 5:25 Abs. 1); bei außerordentlicher 
Kündigung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (societas; § 
6:510 Abs. 1); 

• „wichtigem Zweck“, wie bei der Notwendigkeit der Zustim-
mung der Vormundschaftsbehörde (§ 2:33 Abss. 2-3); 

• „besonders zu berücksichtigendem Umstand“, siehe bei der ge-
richtlichen Ersetzung einer rechtsmissbräuchlich verweigerten, 
durch Rechtsnorm geforderten Erklärung (§ 1:5 Abs. 2); bei 
Unterhaltsanspruch der ehemaligen Ehegatten (§ 4:29 Abss. 2-
3); desgleichen des Lebenspartners (§ 4:86 Abs. 2); bei Scha-
densersatzminderung (§ 6:522 Abs. 4); 

• „unter Abwägung aller Umstände“, siehe bei der Bestimmung 
des Todeszeitpunktes (§ 2:6); beim Verzicht auf Aufteilung 
der Nutzung der unter einem gemeinsamen Rechtstitel be-
wohnten Wohnung (§ 4:81 Abs 3); bei der Entstehung der 
Rechtsstellung des Vaters auf einem Gerichtsbeschluss beru-
hende Annahme (§ 4:103 Abs. 2); bei Herausgabe des Pflicht-
teils (§ 7:86 Abs. 4); 

• „unter Abwägung des Kindesinteresses“, siehe bei der Über-
einkunft getrenntlebender Eltern über die Aufteilung der Sor-
gerechte und die gemeinsame elterliche Sorge (§ 4:165 Abs. 
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2); bei der gerichtlichen Regelung der Ausübung der elterli-
chen Sorge (§ 4:167 Abs. 2) und beim Falle von mehreren be-
nannten Vormunden (§ 4:226 Abs. 1). 

Diese Generalklauseln beinhalten jedoch keine Billigkeitsermächti-
gung, falls sie durch diese Sprachformeln zu keiner einseitigen Bevorzu-
gung für eine bestimmte Partei ermächtigen, oder wenn sie kein gericht-
liches Ermessen erlauben. So bilden die Normen des Verbraucherschutz-
rechts oder die widerlegbaren Vermutungen kein jus aequum. Es gibt 
auch spezielle Normen, die keine von den oben erwähnten Wendungen 
enthalten, oder in denen das Wort „billig“ oder „Billigkeit“ fehlt, den-
noch können sie ja als jus aequum klassifiziert werden, d.h. die billigen 
einseitigen Minderungen der übermäßigen Zinsen (§ 6:132) und desglei-
chen die Bekräftigungen von Verträgen im Falle von Angeld (§ 6:185 
Abs. 5), Vertragsstrafe (§ 6:188), Rechtsverlust (§ 6:190 Abs. 2), Reu-
geld (§ 6:213 Abs. 2) und Mietkaution (§ 6:343). Dazu gehören auch die 
vielfältigen Einzelregeln der clausula rebus sic stantibus. Den clausulae 
nach, können die Bevorzugungen in den folgenden einseitigen Vorteilen 
bestehen: 

• die Vertragsänderung auf Gerichtswege (§ 6:192); 
• die Verweigerung des Vertragsabschlusses beim Vorvertrag (§ 

6:73); 
• die Verweigerung der Erfüllungspflicht bei Verwahrungsver-

trägen (§ 6:362), kostenlosen Verträgen wie Schenkungen (§ 
6:236) oder Leihverträgen (§ 6:357); 

• die mangelfreie Erfüllung trotz verminderter Quantität bei 
Pachtverträgen (§ 6:352); 

• die Rückforderung schon erfüllter Leistungen noch vorhande-
ner Geschenke (§ 6:237); 

• die gerichtliche Änderung des Rechtstitels beim Unterhaltsver-
trag zur Leibrente (§ 6:495);  

• die Beendigung des Vertrags im Falle der Verwahrung (§ 
6:364) und beim Kreditvertrag (§ 6:382), Darlehensvertrag (§ 
6:387), Faktoring (§ 6:407), Finanzierungsleasing (§ 6:415) 
und Unterhaltsvertrag (§ 6:495); 

• das Erlöschen der Verpflichtung im Falle von Verpflichtungs-
übernahme für gemeinnützige Zwecke (§ 6:591). 

Aus billiger Rechtsanwendung ergibt sich weder eine offene noch eine 
latente gerichtliche Rechtsetzung und damit keine Rechtsverdoppelung 
(Husserl 1933, XII, XX, 12ff, 83), da Billigkeit sich immer auf das Ge-
setz gründet. Daraus folgt auch, dass die Billigkeit nicht die Rolle spielt, 
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Rechtslücke (lacunae legis) zu erfüllen, weil die Regeln über Billigkeits-
ermächtigungen nichts unreguliert lassen, sondern so reglementieren, 
dass sie z. B. das Gericht ermächtigen, das Dasein einiger relevanter Tat-
bestandselemente autonom zu bewerten und zu beurteilen. 

Die Grundlage der billigen Rechtsanwendung ist die Entfaltung der 
Gerechtigkeit in den Fällen, wo gerade die Gleichheit vor dem Gesetz zur 
Ungerechtigkeit und damit zur Rechtsunsicherheit führte. Der Haupt-
zweck der gesetzlichen Billigkeitsermächtigung ist die Vervollständigung 
der Gerechtigkeit in Fällen, wo die Gleichheit in der Rechtsanwendung 
zur Ungerechtigkeit führte. Diesbezüglich sind die Teilzwecke der Billig-
keitsermächtigungen wie folgt zu benennen: 

• die schutzwürdigen individuellen Rechtssubjekte und einige 
Verhältnisse (die Familie) zu beschützen, und von übermäßi-
gen Lasten zu bewahren (Újlaki 1990, passim); 

• die objektiven Mindestlebensbedingungen (wie z. B. die mi-
nimalen Unterhaltsmittel) zu sichern, falls sie gefährdet wür-
den (Újlaki 1990, passim); 

• für die obigen Teilzwecke eine Abweichung von der durch die 
allgemeine Norm geregelten Rahmen zuzulassen, wenn der 
Fall außergewöhnliche Einzelmerkmale hat (Kolosváry 1929, 
210). 

Daraus folgt meine eigene Definition, wonach die Billigkeit darin be-
steht, dass sie eine sowohl für Gesetzgeber als auch für Rechtsanwender 
geltende Leitidee des Privatrechts ist, welche die Rechtssicherheit 
dadurch garantiert, dass sie die in der Rechtsanwendung geltenden Ge-
rechtigkeit durch die einseitige Bevorzugung, die sich auf dem auf ge-
setzlicher Ermächtigung gründenden gerichtlichem Ermessen beruht, mit 
dem Ziel berichtigt, die schutzwürdigen Interessen der Personen zu 
schützen, und in den Fällen mit außergewöhnlichen individuellen Merk-
malen und innerhalb der durch die allgemeine Norm geregelten Rahmen 
eine Abweichung zuzulassen. 
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Nagy Zoltán András∗∗∗∗ 
 

A véleménynyilvánítás szabad, csak a felület lett  
korlátozott az Interneten 

 
A második világháborút megelőző évtizedben Németország technológiai 
fejlettsége megelőzte a világ akkori technológiai tudását. Az akkor fejlett 
hadigépezetre (tengeralattjárók, repülőgépek stb.) jellemző, hogy rakétá-
ikkal elérték a brit szigeteket; megvalósulás előtt volt a helyből felszálló 
repülőgép, a messzehordó ágyú, nem utolsósorban az atombomba. A 
civil szférát említve, az 1936-os berlini olimpiát a német televízió már 
közvetítette, Konrad Zuse 1942-re elkészítette számítógépét. Ez a techni-
kai-technológiai fölény bátorította Hitlert a területszerző agresszív hábo-
rú megindítására. 

Az 50 millió ember életét követelő háborút követően a náci haditech-
nológiáért, a németországi (nemcsak német) tudósokért, kémekért, speci-
alistákért ádáz harc folyt a korábban még szövetséges felek között 
(Lichtblau 1914.). Az Egyesült Államokba 1800 német szakembert vittek 
át (Ward 2006). Különösen a rakétatechnológia (V-1, V-2, sőt V-4) fej-
lesztésen dolgozó tudósoknak pénzt és büntetlenséget ígértek, de ember-
rablással, zsarolással és mindenféle más módon is szereztek szakembere-
ket a szövetségesek, sokszor egymástól. Az űrkutatást irányító szovjet 
Szergej Koroljov szintén német szakembereket vitetett a Szovjetunióba, 
akiknek a segítségével megvalósulhatott Konsztantyin Ciolkovszkij álma, 
és 1957-ben a Szputnyikot sikeresen Föld körüli pályára állították. 
Wernher von Braun és számos más német tudós az amerikaiaknak adták 
meg magukat. Von Braun később a NASA Apolló-programban dolgo-
zott, amelynek célja a Holdra szállás volt. 1960-70 között a NASA igaz-
gatója egy náci főtiszt volt. Von Braun háborús felelősségét most kezdik 
feszegetni. Ennyit a politika önös érdekeiről és erkölcsiségéről, tisztessé-
géről. 

Témánk szempontjából a szovjet szputnyik (második) sikeres kísérlete 
azért fontos, mert a szputnyikot világűrbe juttató interkontinentális, bal-
lisztikus rakéták immár bármilyen eszközt (akár atombombát is) képesek 
voltak eljuttatni bármely földrészre. Ez a tény jogos félelmet keltett a 
nyugati világban. Ez az aggódás indította el az Egyesült Államokban 
többek között a NASA és a Fejlett Kutatási Program Ügynökség 
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(Advance Research Project Agency) életre hívását. Az ARPA - ügynök-
ség 1969-ben hozta létre az első nagy számítógépes hálózatot. 

Ez a földalatti hálózat az alapja a későbbi ARPAnetnek, majd Inter-
netnek, és legfontosabb funkciója a kapcsolattartás, kommunikáció a 
vezetési pontok, a kutatóintézetek, a katonai bázisok között. A fejlődés 
felgyorsult, 1973-ban a hálózatot áthúzták Európába, természetesen csak 
annak nyugati felére. 1982-ban létrejött az EUNET, az első európai In-
ternet szolgáltatás Nagy-Britanniában, Hollandiában, Dániában, Svédor-
szágban, majd másutt is. 

1985-86-ban az ARPA-Internet MILNET-re (Military Network - Ka-
tonai Hálózat) és Internetre bomlott. 1991-ben az amerikai Nemzeti Ku-
tatási Alapítvány engedélyt adott az Internet kereskedelmi célú hasznosí-
tására. 

A 2000-es évekig legfeljebb a Netscape oldalain adódott lehetőség rö-
vid üzenetet küldeni, majd nem sokkal később a korábban tartalomfo-
gyasztásra kárhoztatott felhasználók tartalom-előállítókká is váltak. Meg-
jelentek a felhasználóktól származó különféle közlésre, kommunikációra 
alkalmas lehetőségek: blogok, saját web-oldalak, közösségi hálók [social 
network sites (SNSs’)], fórum-rovatok, chat-szobák, e-mail, Facebook, 
Twitter, Messenger, Skype és megannyi újdonság (ezzel szemben az 
elektronikus hirdető oldalak egyoldalú kommunikálásra nyitnak teret). 
Valamennyi kommunikációs forma egyben a magánközlés és a véle-
ménynyilvánítás lehetőségévé vált és ezzel sajnálatosan megnövekedett a 
visszaélések és bűncselekmények elkövetése is, a becsületetsértő cselek-
ményektől (Btk. 226-227.§§) a zaklatásokon (Btk. 222. §) át a 
gyermekpornográfáig (Btk. 204. §). 

A virtuális térben történő tartalomközlés körülményeiben több tekin-
tetben különbözik a valós térbeli közlésektől. Virtuális térben a tartalom 
potenciálisan nagyobb felhasználói körhöz juthat el, hosszabb ideig elér-
hető a cache-tárolóból, visszakereshető, akár hosszabb idő elteltével, ma-
nipulálható, nincsenek nyelvi nehézségek, a fordítóprogramok segítenek 
legalább a lényeget megérteni a közlésből. A jogvita fókuszában az In-
ternetes szolgáltatók szerepének, felelősségének megítélése volt, így te-
kintsük át milyen szolgáltatók szükségesek az Internet működéséhez. 

1. Léteznek tartalomszolgáltatók, akik a web-oldal, FTP-szerverek 
könyvállományát előállítják: szöveges, képi, videó- és audiótartalmakat 
(a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről, továbbiakban: Ekertv. 7.§ (1) bekezdése).  

2. A közvetítő szolgáltatók (Ekertv.7.§ (2) bekezdés): 
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• a mástól származó információ távközlő hálózaton történő továbbí-
tása, vagy a hálózathoz hozzáférés biztosítása (mere conduit = 
hozzáférést biztosító szolgáltatások), 

• a más által kezdeményezett információ-továbbítását hatékonyab-
bá tevő gyorstár (cache-szolgáltató), 

• igénybe vevő által biztosított információ tartós tárolása (hosting = 
tárhelyszolgáltató), 

• az információk megtalálását elősegítő segédeszközök biztosítása 
(search engine = keresőszolgáltató). 

Tartalomszolgáltatás esetén a tartalomszolgáltató maga állít elő tar-
talmat. A honlapon a szolgáltató által szerkesztett és közétett anyagokért, 
mint tartalomszolgáltató teljes felelősséggel tartozik, ily módon felel az 
általa közzétett esetlegesen jogszabályba ütköző tartalmú információval 
okozott jogsérelemért, illetve kárért. A saját honlapot szerkesztő magán-
személy, vállalkozás vagy egy blogger – a honlapján az általuk írott, 
szerkesztett tartalom (szöveg, kép, videó-, audiófolyam) jelenik meg – is 
tartalomszolgáltatónak minősül.  

A közvetítőszolgáltatók a más által közzétett információ elérését biz-
tosítják. Az információ előállításában nem vesznek részt, és azokat szol-
gáltatói működésük során nem változtatják meg. 
A közvetítőszolgáltató nem felel az információ tartalmáért, ha 

(a) nem a szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását, 
(b) nem a szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét és 
(c) a továbbított információt nem a szolgáltató választja ki, illetve azt 

nem változtatja meg (Ekertv. 8.§ (1) bekezdése).  
 

A közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbí-
tott, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan 
tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak. 
A közvetítőszolgáltató egyik típusa a tárhelyszolgáltató, amely akkor 
nem felel az igénybe vevő általi információért, ha 
a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, 
vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti; 
b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul in-
tézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja 
(notice and take down eljárás). (Ekertv. 10.§) 
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Tárhelyszolgáltatásnak számtalan formája lehetséges: 
- a tárhelyszolgáltató saját szerverkapacitásait bocsátja bérbe elektronikus 
adatok tárolására, megőrzésére, ez lehet olyan formában is, hogy egy 
üzleti vállalkozáshoz nyújtanak tárhelyet, egyben segítséget. Kisebb cé-
geknek nem szükséges beruházni egy (saját) szerver fenntartásába (hard-
verek beszerzése, folyamatos karbantartása, informatikusok alkalmazása, 
stb.) hanem egy tárhelyszolgáltatót bíznak meg, aki honlapot készít, a 
termékek vagy szolgáltatások körét feltölti, e-mail elérést biztosít a vál-
lalkozás számára, a honlap internetes elérhetőségét biztosítja havi bérleti 
díj fejében. 
- Idetartozik az a lehetőség, hogy a szolgáltató elektronikus levelezőrend-
szernek biztosítanak helyet. 
- Tárhelyszolgáltatás a napjainkban egyre inkább teret hódító felhőszol-
gáltatás is. A szerverek természetesen a valós térben léteznek, de szerte a 
világon. E szerverek folyamatosan kommunikálnak egymással, folyama-
tos adatmentés történik, hiszen a felhő-szolgáltatást igénybe vevő bármi-
kor hozzá kíván férni adataihoz. Magánszemélyek és üzleti vállalkozások 
egyaránt igénybe vehetnek felhőszolgáltatást Magyarországról. Mondani 
sem kell, hogy büntetőeljárás során az itt tárolt adatok elérése mennyire 
nehéz vagy épp lehetetlen. 
- Fórum tárhelyszolgáltatás esetén egy másik típusú szolgáltató ad lehe-
tőséget arra, hogy olvasói, látogatói, vevői véleményükkel hozzászólja-
nak a tartalmakhoz, termékek, szolgáltatások minőségéhez vagy vitat-
kozzanak, diskurzust folytassanak egy adott társadalmi, politikai problé-
máról. 

Azt gondolom, hogy a tárhelyszolgáltatásra említett példák jól mutat-
ják azt, hogy a tárhelyszolgáltató a feltöltött információk tartalmára nincs 
befolyással, sokszor ellenőrzésük (azok tömegessége miatt) fizikai lehe-
tetlenség. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK Irányelve (2000. júni-
us 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgálta-
tások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásai-
ról szóló direktíva vezeti be a notice and take down (értesítés-eltávolítás) 
eljárás lehetőségét. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa közve-
tített tartalmat, ezért nem felelős azért a tartalomért, melynek közzétételét 
nem ő kezdeményezte, és amelyről nem volt, illetve nem is kellett, hogy 
legyen tudomása. Ha azonban bármilyen módon tudomást szerezne a 
jogellenességről, akkor köteles a tartalmat eltávolítani, vagy hozzáférhe-
tetlenné tenni. Az irányelv különbséget tesz az adatátvitelt-végző, hozzá-
férés-szolgáltató, ideiglenes másolatot tároló szolgáltató, valamint tár-
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hely-szolgáltató között. Csak az utóbbi számára áll fenn az eltávolítási 
kötelezettség; a többieket semmilyen felelősség nem terheli.  

Hazánkban az Ekertv. 13.§-a tartalmazza az értesítési és eltávolítási 
eljárást. Az értesítés, ami kulcsmomentum, hiszen a tudomás 
(knowledge) meglétét bizonyítja. Nagyon fontos, hogy az eltávolítási 
kérelem tartalma konkrét, pontosan körülírt legyen, hiszen ennek hiánya 
további jogvitákhoz vezethet. Ettől kezdve a szolgáltató nem hivatkozhat 
a jogsértésről való tudomás hiányára és nem alkalmazható a felelősség-
korlátozás. Amennyiben lefolytatja az Ekertv. által lehetővé tett eltávolí-
tási eljárást, nem terheli a felelősség. 

 
1. Egy jogeset, ami megszüntetésre késztette a fórumrovatok szabad-
ságát (szabadosságát) 
 
Bár a jogvita négy bíróságot is megjárt, ám a történeti tényállás nem túl 
izgalmas.  

Egy, a Seychelles-szigeteken bejegyzett Experient ingatlanközvetítő 
cég feljelentette az Indexet és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesüle-
tét, mivel az Index honlapján megjelent cikk a vállalat hirdetési gyakorla-
tát etikátlannak minősítette, az ezt követő kommentárok pedig gyalázko-
dó kifejezéseket tartalmaztak. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a 
fenti ingatlanos céget a Gazdasági Verseny Hivatal – már korábban – 
2011 decemberében négy és félmillió forintra bírságolta meg, mivel a cég 
kereskedelmi gyakorlata során figyelmen kívül hagyta a honlapokat 
2009. augusztus 14. előtt üzemeltető vállalkozások által alkalmazott álta-
lános szerződési feltételek egyes pontjainak érvénytelenségét kimondó 
bírósági ítéletet, valamint a honlapokon hirdető személyekkel kapcsolatot 
felvenni szándékozó fogyasztókat megtévesztésre alkalmas módon tájé-
koztatták az egyes a honlapokon szereplő ingatlanok hirdetéseinek aktua-
litásáról és más jogsértő ténykedés miatt. 

A jogvitában született bírósági ítéleteket röviden sorra vesszük. Mon-
danivalónkat nem érintik az akkor hatályos anyagi és eljárásjogi szabá-
lyok. Ahogy azt sem tesszük vizsgálatunk tárgyává, hogy a személyiségi 
jogsértés alapos-e vagy nem. Illetőleg, bár több alperes is szerepelt az 
eljárásokban, akik menet közben kiléptek, így az alperes, mint Alkot-
mánybíróság előtti indítványozó maradt, ezért a továbbiakban csupán 
egyetlen alperest említünk. 

Az elsőfokú Fővárosi Bíróság 19.P.21.022/2010/7. számú ítéletében 
megállapította, hogy az alperes az általa üzemeltetett honlapon elhelye-
zett cikkhez kapcsolódó bejegyzésekben (kommentekben) megjelenő, a 
felperesre vonatkozó negatív tartalmú kifejezésekkel megsértette a felpe-
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res jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogait. Az alperest a felpe-
res számára perköltség megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a felpe-
res keresetét elutasította.  

A bíróság az ítéletében etikátlannak minősíti a felperes tevékenységét 
(hirdetési gyakorlatát), az erre irányuló cikk élesen kritikus, elítélő véle-
ményt formál a felperesi honlapok gyakorlatáról, de ez nem lépi túl a 
véleménynyilvánítás alkotmányosan megengedett határait, így ebben a 
részben elutasította a felperes keresetét.  
„Ugyanakkor a bíróság a kapcsolódó kommentekkel összefüggésben ki-
mondta, hogy azok az olvasói levelekkel esnek egy tekintet alá, szerkesz-
tett tartalomnak minősülnek, ezért tartalmukért az alperes jogi felelős-
séggel tartozik.” (19/2014. AB Határozat) 

A peres felek fellebbezéssel éltek az ítélet ellen, így vitájuk a másod-
fokú bíróságon folytatódott. A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.129/2011/4. 
számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben eltérő indokolással 
helybenhagyta. Az Ítélőtábla megerősítette, hogy az elsőfokú bíróság 
helytállóan tett különbséget az alperes honlapján megjelent közlés és a 
hozzászólások között, és megalapozottan jutott arra a következtetésre, 
hogy míg előbbiek nem, viszont az utóbbiak jogsértőek. Ezek tartalma 
miatt alappal igényelhet a felperes személyiségi jogi védelmet. Rámuta-
tott arra is, hogy – eltérően az elsőfokú bíróság álláspontjától – a kom-
mentek nem minősülnek olvasói levélnek, melyek közlése előzetes szer-
kesztői szűrés után történik.  

A cikkhez fűzött kommentek esetén szerkesztői szűrés nem történik: 
aki a honlapon regisztrál, hozzászólhat, „ez azonban az Ítélőtábla szerint 
nem jelenti, hogy a honlap tulajdonosa ne tartozna felelősséggel a hozzá-
szólásokban megvalósuló jogsértésekért.” 

Az Ítélőtábla szerint a kommentek nem olvasói levelek, hanem magán-
jellegű megnyilvánulások voltak, ezért nem tartoznak az Ektv. tárgyi ha-
tálya alá, így az alperes sem mentesülhetett a közvetítő szolgáltatóra vo-
natkozó (számára kedvezőbb) szabályok alapján, ezért a felperes igényét 
a bírósági eljárások idején még hatályban volt, a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: régi PTK) alapján kellett 
elbírálni. 

A másodfokú bíróság immár jogerős ítéletéből láthatjuk, hogy a felpe-
res üzleti tevékenységéről szóló közlés nem jogsértő, ellenben a hozzáfű-
zött komment személyiségi jogsértő, továbbá a kommentek nem olvasói 
levelek, amelyek közlését megelőzi a szerkesztő kontrollja. A közlés ma-
gánjellegű. (Ez a „jellegű” kifejezés a bizonytalanságot mutatja.) Ugyan-
akkor a bírósági ítéletekben sajnálatosan keverednek a különböző inter-
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netes szolgáltatók fogalma és ezzel a rájuk vonatkozó eltérő felelősségi 
szabályok. 

Az alperes felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordult, amely azt 
alaptalannak találta, és a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendel-
kezését hatályában fenntartotta. A Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú 
ítéletében megállapította, hogy a jogerős ítélet helytállóan foglalt állást 
arról, hogy azzal, hogy az alperesre nem vonatkoztatható rá az Ektv. 2. § 
l) pontja lc) alpontjában meghatározott tárhelyszolgáltató korlátozott fe-
lelőssége, így nem mentesülhet a jogsértés megállapítása alól sem. Ítéle-
tében megállapította azt is, amennyiben az alperes az internetes oldalán 
különböző hozzászólások elhelyezésére ellenőrzés nélkül lehetőséget 
biztosít, számolnia kell azzal, hogy „azok között jogsértő közlés is szere-
pel”. 

A Kúria egyebekben – helyesen – rögzítette, hogy a személyhez fűző-
dő jogok megsértése objektív ténykérdés. Akit személyhez fűződő jogá-
ban megsértenek a hatályos törvények alapján alanyi jogon kérheti a jog-
sértés megállapítását és a bíró a számára biztosított szankciókat alkal-
mazhatja. A Kúria ítéletét azzal summázhatjuk, hogy az aggályokat nem 
számolta fel, ezzel rontott a tisztánlátásban. 

A jogvita az Alkotmánybíróságon folytatódott, ahol az alperes, immár 
indítványozó, a következő indítvánnyal élt, amit érdemes ismét szó sze-
rint idéznünk: „bírósági döntések értelmében jogsértő, ha valaki a hon-
lapján ellenőrzés nélkül biztosít lehetőséget hozzászólások elhelyezésére, 
mivel számolnia kell azzal, hogy közöttük jogsértő közlés is szerepelhet. 
Ezzel az indítványozó szerint sérül a véleménynyilvánításhoz való jog. 
Úgy vélte, a véleménynyilvánítás szabadságának szükséges és arányos 
korlátozása, ha a bíróság a jóhírnevet sértő véleménynyilvánításokat jog-
sértőnek minősíti, viszont aránytalannak tartja, hogy az is felel ezért, aki 
a közlés tartalmára és megjelentetésére nincs befolyással, kizárólag a 
közlés megjelentetésére szolgáló eszközt (adott esetben a tárhelyet) bocsát-
ja rendelkezésre. Álláspontja szerint a véleménynyilvánítás jogának, mint 
kommunikációs alapjognak az a rendeltetése, hogy – többek között – »a 
közügyek megvitatását«, »az önkifejezés lehetőségét társadalmi kontex-
tusban biztosítsa«. Az internet korában szerinte ez az interaktív kommuni-
káció megjelenését is magába foglalja, ilyenek az internetes fórumok és 
hozzászólások is, ahol a felhasználók az álláspontjukat kifejthetik. Az in-
dítványozó szerint a bírói döntések tehát sértik a véleménynyilvánítás és a 
sajtó szabadságát, valamint az Alaptörvény 28. cikkét is, melynek értelmé-
ben a jogszabályok szövegét az Alaptörvénnyel összhangban kell értel-
mezni, azáltal, hogy a régi Ptk. 75. § (1) bekezdését és a 78. § (1)-(2) be-
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kezdését úgy értelmezik, ami már a véleménynyilvánítás szükséges és ará-
nyos korlátozásán túli korlátozást eredményez.”  

Az Alkotmánybíróság 19/2014. (V. 30.) sz. határozatában elutasította 
az alkotmányjogi panaszt, az alábbi magyarázattal: „Az indítványozó 
szerint az Alaptörvény IX. cikkét sérti, hogy egy általa, de közreműködé-
se nélkül közreadott véleményért kell felelnie, miközben annak tartalmá-
ra hatással nem bír. Az alkotmányjogi panasz az interneten kifejezett 
vélemények – közlések – korlátozhatósága alkotmányos feltételeit érinti. 
A fő kérdés a kommentek, illetve a blogbejegyzések tartalmáért való fe-
lelősség. A panaszos nem a vitatott közlés (komment) jogellenességét 
kérdőjelezi meg, hanem a véleménynyilvánítási szabadság korlátozását 
látja abban, hogy a jog őt – mint a kommentben kifejezett véleménynek 
helyet biztosító szolgáltatót – teszi felelőssé a komment tartalmáért. Ösz-
szességében tehát az indítványozó mind a véleménynyilvánítás, mind a 
sajtó, mint a véleménynyilvánítás „színtere” szabadságának sérelmét is 
látja a támadott ítéletben.”  

Az indítvánnyal összefüggésben az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy „a kommentek – eltérően a másodfokú bíróságnak a Kúria által 
helybenhagyott álláspontjától – nem lehetnek magánjellegű megnyilvánu-
lások; ha azok lennének, nem állhatnának a véleménynyilvánítás szabad-
ságának védelme alatt.” 

A magánközlések – magánlevelek, telefonbeszélgetés, email, magán-
beszélgetés, napló stb. – nem tartoznak a véleménynyilvánítás szabadsá-
ga védett körébe, mert csak meghatározott személyeknek, esetleg senki-
nek, de semmiképpen sem a nyilvánosságnak (bárkinek) szánt közlések.  

A megállapítás helyes, egy kommentet, ami az Internet nyílt (Surface-
web) felületén jelenik meg meghatározatlan személy számú személy el-
érheti, megismerheti. A kommentelő véleményét kívánja megosztani 
másokkal, ami adott esetben lehet erkölcsi, politikai, vallási stb. véle-
mény is, amely mindenkihez (bárkihez) szólhat, amelyben kifejezi saját 
állaspontját egy adott kérdésben, ügyben, esettel, személlyel összefüg-
gésben. A kommentelő nem magánközlést oszt meg, nem is ez a célja, 
hanem véleményét osztja meg a nyilvánossággal egy kérdésben. 

De menjünk tovább az Alkotmánybíróság ítéletében: „A nem moderált 
kommenteket közzétevő oldal fenntartójával szemben a jogsértés megál-
lapítása arányos a következők miatt. Az arányosság követelménye szerint 
az alapjog szükséges korlátozása is csak akkor igazolható, ha a cél eléré-
sére alkalmas legkisebb alapjog-korlátozással jár.  

Az internetes megjegyzések jogsértő tartalmáért való felelősség esetén 
a legkisebb hátrány megállapításánál abból kell kiindulni, hogy a mode-
rált kommentekért való felelősség, a jelenlegi szabályozásban a sajtósza-
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badság legkedvezőbb (legenyhébb), a cél elérésére alkalmas korlátozása. 
A korlátozás arányosságának kérdését ennek alapján a komment közzé 
tevője felelőssége tekintetében nem kell vizsgálni.  

Ha a kommentek közzétételéért való felelősség nem függ a moderálás-
tól, mert a közlés tényén alapszik, nem indokolt a moderált és nem mode-
rált kommentek között különbséget tenni az alapjog-korlátozás arányos-
ságában sem.” Eléggé röviden summázott megállapítás. 

Ez a megállapítás a korábban született EU-s Irányelv illetve az Ekertv. 
a notice and take down eljárás felülírása (de jure kiegészítése, ám de fac-
to kiiktatása), mégpedig visszaható hatállyal, amely visszaható hatály 
súlyosabb jogkövetkezményt állapít meg a tárhelyszolgáltatókra nézve.  

Nem helytálló az AB határozata, saját magával került ellentmondásba 
a tekintetben, hogy az internetes hozzászólásra, kommentelésre a sajtó-
törvényt kell alkalmazni. Paczolay Péter párhuzamos indoklásában he-
lyesen állapítja meg, hogy ez a határozat ellentétben áll az AB egy ko-
rábbi döntésével, amely szerint „a magáncélú közlések, honlapok, 
blogok, közösségi portálok stb. nem kezelhetők együtt a tömegek tájé-
koztatását vagy szórakoztatását célzó internetes újságokkal, hírportálok-
kal” (ABH 2011, 478, 508.). A sajtóközlés egy szerkesztett, jogi és etikai 
szempontokat is szem előtt tartó tartalom. Egy tárhelyen biztosított fó-
rumrovatban spontán kommentelővel szemben ilyen magas fokú szak-
mai, etikai elvárás fel sem vethető. 

Korábbi megállapításunkkal azonos Paczolay Péter indokolása is, aki 
úgy véli, hogy a „felróhatóság körében az felel meg a szólásszabadság 
korlátozása arányosságának, ha kizárólag a kifogásolt bejegyzés jelzést 
követő eltávolítását (notice and take down) követeljük meg.”  

Ezzel adekvát Stumpf István különvéleménye, aki immár a polgári jo-
gi felelősség oldaláról a Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.776/2012/5. számú íté-
letének summázatát idézi: „Az interneten hozzáférhető honlap fenntartója 
(közvetítő szolgáltató) akkor tartozik polgári jogi felelősséggel a honlap-
ra mások által feltöltött ún. kommentek jóhírnevet sértő tartalmáért, ha a 
tudomásszerzést követően haladéktalanul nem intézkedik a jogsértő tarta-
lom eltávolítása iránt.” Stumpf István életszerű meglátása az, hogy „az 
nem várható el a honlap üzemeltetőjétől, hogy folyamatosan figyelemmel 
kísérje az összes hozzászólást, bejegyzést – különösen nagyobb tartalom-
szolgáltatók esetében. Az viszont mindenképpen elvárható, hogy ha tu-
domására jut, hogy jogsértő tartalom került az általa üzemeltetett honlap-
ra, azt távolítsa el mihamarabb. Ha nem törli, azzal kifejezésre juttatja, 
hogy egyetért a jogsértő tartalommal.”  

Az AB határozatával kapcsolatos kritikánk a következő. Az az észrevétel, 
hogy egyes szolgáltatói funkciók összemosódnak, helytálló. A testület arra a 
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következtetésre jutott, hogy annak ellenére, hogy a törvény határozottan 
elkülöníti a szolgáltatókat, azok nem feltétlenül válnak el ilyen élesen. Elő-
fordulhat tehát az, hogy a tartalomszolgáltató, aki lehetővé teszi az általa 
közzétett közlésekhez kommentek hozzáfűzését, tárhelyszolgáltató lesz. E 
megállapítást kellett volna alaposan kibontani az adott ügyben.  

Visszatérve ismét az in concreto ügyhöz az Index.hu az adott esetben 
egyszerre tartalomszolgáltató, ahol a saját szerkesztői, újságírói által 
szerkesztett tartalmakat jelenítette meg, híreit, véleményét közölte és 
egyszerre tárhelyszolgáltató, ahol színvonalas Web2 felület is elérhető, 
emellett volt fórumrovat is. A tartalomszolgáltatás és fórumrovat az AB 
döntése előtt szinte általános volt Magyarországon.  

Ilyen esetben, a kétféle szolgáltatásra eo ipso kétféle felelősségi sza-
bály vonatkozik. Ahogy a két vagy többféle szolgáltatói ténykedés elválik 
egymástól, úgy a felelősségi szabályok is elkülönülnek. Analógiaként 
illusztráljuk az ilyen jogi helyzetet egy valós térbeli történéssel: adott egy 
vállalkozó, akinek ugyanazon ingatlanon, telephelyen többféle cége mű-
ködik. E cégek különböző vállalkozási formában (betéti társaság, korlá-
tolt felelősségű társaság, közkeresti társaság, illetve bármely más forma) 
léteznek. A különböző társasági formákra vonatkozó jogszabályok kü-
lönbözőek, eltérhetnek a tagi részvételre, a felelősségre, a helytállásra, az 
adózási és egyéb feltételekre vonatkozó rendelkezések. Bár ugyanazon a 
tulajdonos - akár ugyanazon telephelyen -, ha valamelyik vállalkozásánál 
(pl. a bt.) jogi probléma adódik, akkor az adott vállalkozási formára a 
Ptk.-ban írott és vonatkozó szabályok, jogkövetkezmények alkalmazha-
tók és nem más vállalkozási formákra meghatározott rendelkezések. 

Visszatérve a konkrét esetre. Hol jelent meg a jogsértő tartalom? A 
tárhelyszolgáltatói felületen, nem az egyesület tartalomközlési felületén. 
Tehát ebben az esetben a bíróságoknak (az első-, másodfokú bíróságok-
nak, a Kúriának és az Alkotmánybíróságnak) a tárhelyszolgáltatóra vo-
natkozó Ekertv.-beli, az ún. notice and take down eljárás végrehajtására 
vonatkozó szabályt kellett volna alkalmazni. Ha a sértett fél akár polgári 
jogi, akár büntetőjogi felelősségre vonást kíván kieszközölni, akkor arra a 
Ptk. vagy a Btk. szabályai az irányadók. Érthetetlen, hogy a különböző 
bíróságok tagjai, illetőleg szakértői nem értékelték, nem vették figyelem-
be azt a perdöntő kérdést, hogy a szolgáltató melyik felületén történt a 
jogsértés. Ez lesz tehát a precedens? 

Visszatérve Paczolay Péter záró gondolatára, eléggé borúlátó jövőt 
enged sejtetni a mostani „jogértelmezés könnyen eredményezhet a szó-
lásszabadságot aránytalanul korlátozó döntéseket.” Mivel a magyar fó-
rumrovatok zöme (egy-két rebellis web-oldaltól eltekintve) az AB hatá-
rozata után bezárt, így a jóslat már valóság.   
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Breszkovics Botond∗∗∗∗ 
 

A fenntartható és a nem fenntartható konszenzusos  
algoritmusok jogi aspektusai 

 
1. Bevezetés 
 
A Föld bolygó ökoszisztémájának megóvásában kulcsfontosságú tényező 
a fenntarthatóság kritériuma. Ugyanakkor, a szigorú természet- és kör-
nyezetvédelmi előírások maradéktalan betartásán túlmutatóan, a pénz-
ügyi szektorban is tapasztalható a fenntarthatóságra összpontosító szem-
léletmód feltűnése. Ehhez a tendenciához igazodva az elmúlt években az 
Európai Unió több olyan lépést tett, amelyek a fenntartható pénzügyi 
rendszer kiépítését szorgalmazzák. Ehhez kapcsolódó példaként említhe-
tő az uniós taxonómiai rendelet és a fenntartható finanszírozással kapcso-
latos közzétételekről szóló rendelet. A megjelölt rendeletekben az EU 
kvázi jogszabályokban rögzítette az ESG (környezeti, társadalmi, irányí-
tási fenntarthatósági) szempontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy fo-
kozzák a transzparenciát és egyben eszközöket nyújtsanak a befektetők 
számára a fenntartható befektetési lehetőségek azonosításához. Attól 
függetlenül, hogy az ESG kritériumok alapvetően a tőzsdén jegyzett tár-
saságokra vannak kihatással, a kriptoeszközök reputációjának alakulását 
is befolyásolhatja. Kérdéses lehet, hogy a kriptoeszközök mennyiben 
illeszkednek egy ESG alapú portfólióba, továbbá mennyire felelnek meg 
a kriptoeszközök az ESG törekvéseinek? Jelen tanulmányban ezeknek a 
kérdéseknek a megválaszolására szorítkozom akként, hogy a 
kriptovaluták működési alapját meghatározó konszenzusos algoritmusok 
fenntarthatósági szempontú rövid vizsgálatát végzem el, különös figye-
lemmel azok energiahasználatára. 
 
2. EU-szabályozás 
 
Az EU területén több, a fenntartható finanszírozással és további zöld cél-
kitűzésekkel kapcsolatos jogszabály mérvadó, viszont jelen vizsgálódás 
kereteiben mindössze az uniós taxonómiai rendelet és a fenntartható fi-
nanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet lényegi össze-
foglalására szorítkoznék. 
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Az ún. taxonómia rendelet szabályozási keretrendszer, amelynek célja, 
hogy az EU teljes területén érvényes kritériumok megállapításával 
transzparenssé tegye a befektetők számára, hogy egy gazdasági tevé-
kenység környezeti szempontból fenntartható-e vagy sem. Egy adott gaz-
dasági tevékenység környezeti szempontú fenntarthatóságának meghatá-
rozása céljából, a taxonómiai rendelet tételes listában rögzíti az alábbi hat 
környezeti célkitűzést:  

1. az éghajlatváltozás mérséklése, 
2. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
3. a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme 
4. a körforgásos gazdaságra való átállás 
5. a szennyezés megelőzése és csökkentése 
6. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállí-

tása. 
Ezen túlmutatóan a taxonómiai rendelet többek között kötelezettségként 

előírja, hogy a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv 
(NFRD) jelenlegi hatálya alá tartozó vállalatok, valamint a fenntartható-
sággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvre irányuló ja-
vaslat (CSRD) hatálya alá vont vállalatoknak beszámolóikban szerepel-
tetniük kell meghatározott mutatókat arról, hogy tevékenységeik az uniós 
taxonómia meghatározása szerint milyen mértékben minősülnek fenn-
tarthatónak. 

A CSRD irányelv hatálybalépésekor a korábbi szabályozáshoz viszo-
nyítva alapvetően négy nóvumot fog tartalmazni. Egyrészt kiterjeszti a 
beszámolási követelmények hatályát további társaságokra, beleértve az 
összes nagyvállalatot és tőzsdén jegyzett társaságot, másrészt előírja a 
fenntarthatósággal kapcsolatos információkra vonatkozó bizonyosság 
nyújtását. Harmadrészt részletesebben meghatározza azokat az informá-
ciókat, amelyeket a vállalatoknak közölniük kell, és előírja számukra, 
hogy a beszámolás a kötelező uniós fenntarthatósági beszámolási stan-
dardokkal összhangban történjen, végül biztosítja, hogy minden informá-
ciót a vállalatok vezetőségi beszámolóinak részeként tegyenek közzé, 
digitális, géppel olvasható formátumban.  

Látható, hogy a taxonómia rendelet, a CSRD és az NFRD irányelvek 
egymással szoros korrelációban állnak. Céljuk, többek között, a fenntart-
ható finanszírozási ökoszisztéma konzisztens alapokra helyezése, amely 
egy komplex stratégia realizálása útján érhető el. A továbbiakban a fenn-
tarthatóság gyűjtőfogalma alá illeszkedő ESG szempontok kerülnek ér-
telmezésre. 
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3. Az ESG jelentése 
 
A fenntarthatóság (Wiersum 1995, 321) mint kritérium kvázi egy olyan 
gyűjtőkategóriát jelöl, amely minden olyan tevékenységet és törekvést 
magába foglal, amelynek célja közvetve vagy közvetlenül, a mindenkori 
zöld célok realizálása a különböző iparágakban. Vagyis a fenntarthatóság 
általánosságban kezeli és egyben szorgalmazza a zöld tevékenységek 
terjedését. A tág értelembe vett fenntarthatóság kategóriájánál, szűkebb 
értelemben jelenik meg az ESG, amely mozaikszó (Kiehne 2019, 11) a 
környezeti (environmental), társadalmi (social) és irányítási (governance) 
szavak rövidítését takarja (Kotró – Márkus 2020, 587). Az ESG egy 
olyan speciális szemléletmódként fogalmazható meg, amely konkrét kri-
tériumokat határoz meg a környezeti, társadalmi és irányítási rendszerek 
fenntarthatóként való meghatározásához, a zöld befektetési döntések 
meghozatalának elősegítéséhez. 

Az ESG befektetési szempontú relevanciáját alátámasztja a Budapesti 
Értéktőzsde (BÉT) hivatalos, kibocsátóknak címzett ajánlása is, amely-
nek megfogalmazása szerint az ESG egy olyan szemléletet, befektetési 
stratégiát takar, amely a vállalatok fenntarthatóságot célzó törekvéseit, 
így a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figye-
lembe veszi a döntéshozatal során. Az elmúlt években világviszonylatban 
is megfigyelhető, hogy az intézményi befektetők, alapkezelők és befekte-
tési szolgáltatók ESG szempontokra egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
döntéshozataluk során (Boffo 2020, 11). A magánbefektetők számára az 
ESG kritériumoknak megfelelő befektetési döntések felértékelődnek, 
hiszen átláthatóságot és bizalmat jelentenek. A magánbefektetők körébe 
tartoznak, többek mellett, a különösen magas jövedelemmel rendelkező 
magánszemélyek (ultra-high-net-worth individuals, UHNWI), akik elő-
szeretettel vásárolnak kriptovalutákat és NFT-ket, mindezt azért, hogy a 
kriptovaluták segítségével diverzifikálják a portfóliójukat (Olha 2020, 
33). 

Amennyiben pedig a hagyományos befektetések vonatkozásában az 
ESG szempontok felértékelődése tapasztalható, akkor felmerülhet a kér-
dés, hogy a kriptoeszközök mennyiben illeszkednek egy ESG alapú port-
fólióba, továbbá mennyire felelnek meg a kriptoeszközök az ESG törek-
véseinek. A továbbiakban, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására 
szorítkozom akként, hogy a kriptovaluták működési alapját meghatározó 
konszenzusos algoritmusok fenntarthatóság szempontú rövid vizsgálatát 
végzem el, különös figyelemmel azok energiahasználatra. 
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4. A megosztott főkönyvi technológia (distributed ledger technology, 
DLT) 
 
Amennyiben a kriptovalutáknak az ESG megfeleltethetőségét szeretnénk 
megvizsgálni, szükséges visszatekintenünk a 2009-es évre, amikor is a 
Bitcoin (BTC) első ún. genezis blokkját létrehozta a titokzatos Satoshi 
Nakamoto, akinek célja egy, a centralizált bankrendszertől független, 
decentralizált fizetési eszköz létrehozása volt (Halász 2021, 142). A BTC 
mögött meghúzódó blokklánc (blockchain) technológia korszakalakító 
hatást fejtett ki, amely többek között a pénzügyi szektort is érintette 
(Bujtár 2020, 113). 

A blokklánc lényegében a decentralizált titkosítási folyamatokat al-
kalmazó ún. megosztott főkönyvi technológia (distributed ledger 
technology, DLT) egyik fajtája (Aaron – Primavera 2015, 4). A DLT 
lehetővé teszi többek között tranzakciós műveletek gyors és biztonságos 
lebonyolítását. Maga a megosztott főkönyvi rendszer több számítógépből 
álló hálózaton oszlik el, ahol egy konszenzuson alapuló algoritmus alap-
ján a hálózat minden tagja részt vesz a hálózaton lebonyolódó művele-
tekben. A blokklánc technológia pedig úgy működik, hogy például egy 
tranzakciós műveletet indító fél a tranzakciót egy blokkba helyezi, majd 
erről a tényről értesíti a hálózat többi tagját, hogy a hálózat szerinti algo-
ritmus alapján végre szeretné hajtani a tranzakciót. Majd, amikor a háló-
zat csomópontjaiban lévő számítógépek mindegyike leellenőrizte, jóvá-
hagyta a tranzakciót indító fél blokkját, hozzácsatolja a saját nyilvántar-
tásában vezetett blokklánc soron következő blokkjához, ezáltal a tranzak-
ció végbemegy, és a blokklánc tovább épül. Vagyis ezek a tranzakciók 
blokkonként időrendi sorrendben egymáshoz kapcsolódva láncot alkot-
nak. A teljes láncolatot pedig összetett matematikai algoritmusok védik, 
garantálva az adatok sértetlenségét, biztonságát. 

Ezek alapján tág értelemben beszélhetünk DLT-ről, amelynek egyik 
megjelenési formája a szűk értelembe vett blokklánc. A blokkláncokat 
két fő kategóriába sorolhatjuk, léteznek engedély nélküli (permissionles) 
és engedélyezett (permissioned) blokklánchálózatok, valamint, más meg-
közelítésben, nyitott (public) és zárt (private) blokkláncok (Siamak – 
Philippe – Farid 2020, 95). Előbbi kategóriába tartozik többek között a 
BTC, utóbbiba például az Ethereum Private. A kategóriák közötti megkü-
lönböztetés azon alapul, hogy a blokklánchálózaton a konszenzust kiala-
kító csomópontok (node-ok) szabadon, korlátozásmentesen csatlakozhat-
nak a hálózathoz, vagy csatlakozásuk valamilyen engedélyhez, hitelesí-
téshez kötött. A decentralizált blokklánchálózaton a csomópontok közötti 
közös megegyezést a konszenzusos algoritmusok biztosítják. 
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5. A konszenzusos algoritmusok 
 
A konszenzusos algoritmusok a kriptovaluták mögött meghúzódó 
blokklánchálózat működési alapját képezik. Másként megközelítve a 
decentralizált blokklánchálózat integritását, a hálózat tagjai, más elneve-
zéssel a csomópontok között létrejövő konszenzus biztosítja, amely a 
blokkláncon alkalmazott konszenzusos algoritmus által kerül kialakításra. 
A konszenzusos algoritmusok elméleti létjogosultságukat pedig az ún. 
bizánci hibatűrés problémájára (Byzantine Fault Tolerance; BFT) adott 
megoldás alapozza meg (Lamport – Shostak – Pease 1982, 382). A BFT 
egy logikai dilemmát vázol fel, amely egy fiktív várostrom előtt a külön-
böző pontokon állomásozó bizánci tábornokok kommunikációjával áll 
összefüggésben, amikor megpróbálnak megegyezni a következő csatalé-
pésben. Az alapprobléma abból fakad, hogy minden tábornoknak megvan 
a maga hadserege, és minden csoport a támadni szándékozott város kü-
lönböző pontjain található. A tábornokoknak meg kell állapodniuk a tá-
madásról vagy a visszavonulásról. A lényeg, hogy minden tábornoknak 
konszenzusra kell jutnia, azaz közös döntésben kell megállapodniuk a 
támadásról vagy visszavonulásról, hiszen céljuk a hadművelet összehan-
golt végrehajtása. A kommunikációs probléma azzal kapcsolatos, hogy a 
tábornokok csak futárok segítségével tudnak egymással kommunikálni, 
így a tábornokok egymásnak küldött üzenetei késhetnek, megsemmisül-
hetnek, de akár el is veszhetnek. Ezen túlmutatóan az árulókkal és a ha-
mis, megtévesztő üzenetet küldő tábornokokkal is számolni kell. Ameny-
nyiben a felvázolt problémát analógia útján a blokklánchálózatokra ráil-
lesztjük, akkor minden tábornok egy hálózati csomópontot jelent, és a 
csomópontoknak konszenzusra kell jutniuk a rendszer jelenlegi állapotá-
ról, avagy a támadásról vagy visszavonulásról. Vagyis, az elosztott fő-
könyvi hálózaton belüli résztvevők többségének meg kell egyeznie és 
végre kell hajtania ugyanazt a műveletet, hogy elkerülje a kudarcot, 
avagy hitelesítse a következő blokkot és tovább építse a blokkláncot. Az 
alábbiakban a gyakorlatban leggyakrabban előforduló konszenzusos al-
goritmusok felsorolása látható: 

1. Proof of Work (PoW), 
2. Proof of Stake (PoW), 
3. Delegated Proof of Stake, 
4. Leased Proof of Stake, 
5. Proof of Elapsed Time, 
6. Proof of Authority (PoA), 
7. Practical Byzantine Fault Tolerance, 
8. Simplified Byzantine Fault Tolerance, 
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9. Delegated Byzantine Fault Tolerance, 
10. Directed Acyclic Graphs, 
11. Proof of Activity, 
12. Proof of Importance, 
13. Proof of Capacity, 
14. Proof of Burn, Proof of Weight.  

 
A továbbiakban jelen tanulmány, a teljességre törekvés igénye nélkül, 

kizárólag a PoW, a PoS és a PoA konszenzusos algoritmusok ESG szem-
léletmód alapján történő rövid vizsgálatára koncentrál. 

 
6. Az egyes konszenzusos algoritmusok (PoW, PoS, PoA) gyakorlati 
megnyilvánulásai 
 
A legismertebb kriptovaluta, a Bitcoin (BTC), a Proof of Work, ezzel 
szemben a Cardano (ADA) a Proof of Stake konszenzusos algoritmust 
használja. Az ún. Proof of Authority konszenzusos eljárást, alapvetően a 
magán blokklánchálózatok alkalmazzák, annak okán, hogy a vállalatok 
és különböző magánszervezetek célja, a saját és zárt blokklánc felépítése, 
ahol a felhasználók identitása ismert. A PoA gyakorlati alkalmazására 
példaként álljon itt a VeChainThor.  

Az alábbiakban a példaként említett konszenzusos algoritmusok rövid 
elemzésére szorítkozom, négy szempont mentén haladva, ezek 1) az új 
blokk hitelesítésének módja; 2) az energiafogyasztás; 3) a jutalmazás; 
valamint 4) a kockázatok alakulása. 
 
6.1 A Proof of Work konszenzusos algoritmus 
 
A Proof of Work (PoW) vagy más elnevezéssel a munka igazolásán ala-
puló konszenzusos eljárás, amelyet többek között az egyik legnagyobb 
kriptovaluta, a Bitcoin blokklánca is alkalmaz. A PoW esetében egy új 
blokk hitelesítésének módja a köztudatban bányászási tevékenységként 
ismert folyamatban jelölhető meg. A bányászási tevékenység lényege, 
hogy a hálózat csomópontjait képező felhasználók, az ún. bányászok, 
folyamatosan nehezedő matematikai feladatokat oldanak meg a blokk-
lánc tranzakcióinak hitelesítése során, amelynek eredményeként új blok-
kokat készítenek, ezzel építve a blokkláncot. A hálózat energiafogyasztá-
sa magas, ami a hálózaton megoldandó komplex feladatok folyamatosan 
növekvő nehézségére vezethető vissza. A feladatok megoldása komoly 
számítási kapacitást igényel, amely párhuzamosan a hálózat energiaigé-
nyének megnövekedésével jár. A bányászok motivációja a blokkjutalom-
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ban jelölhető meg, amely például a Bitcoin hálózaton az adott blokkot 
sikeresen „kibányászó” bányászt megillető Bitcoinokat jelenti (Xi – 
Christos – Tim 2019, 8). Kockázati szempontból az 51%-os támadás 
emelhető ki, ami elméleti síkon azt jelenti, hogy amennyiben valaki 50%-
ot meghaladó bányászási kapacitást birtokol, akkor képessé válik a tranz-
akciók visszamenőleges megváltoztatására. 
 
6.2 A Proof of Stake konszenzusos algoritmus 
 
A Proof of Stake a letét igazolásán alapuló konszenzusos eljárás. A PoS 
esetében az új blokk hitelesítését meghatározott feltételek alapján a háló-
zaton található felhasználók közül kiválasztott fél végzi. Felhasználók 
azok lehetnek, akik a blokklánchálózaton letétbe helyeznek meghatáro-
zott számú kriptovalutát. Vagyis ebben a rendszerben alapból rendelkezni 
kell legalább annyi kriptovalutával, amelynek letétbe helyezése szüksé-
ges a tranzakció hitelesítéséhez. A PoS energiaigénye alacsonyabb, mint 
a PoW esetében. Viszont itt nincs blokkjutalom, a letevő motivációja 
abból fakad, hogy a létrehozott következő blokk után „bezsebelheti” a 
feldolgozott tranzakciók után járó tranzakciós költséget. Kockázati oldal-
ról, a PoW rendszer analógiájára, elméleti szinten itt is az 51%-os táma-
dás emelhető ki, annyi eltéréssel, hogy jelen esetben nem a számítási 
kapacitás több mint 50%-val kell adott felhasználónak rendelkeznie, ha-
nem a hálózat kriptovalutájának 50%-ot meghaladó mennyiségével: ha ez 
megvalósul, akkor átveheti a hálózat feletti irányítást. 
 
6.3 A Proof of Authority konszenzusos algoritmus 
 
Végül a Proof of Authority avagy a hatáskör igazolásán alapuló konszen-
zusos eljárás említhető. A PoA estében a hálózat felhasználói lényegében 
az identitásukat helyezik „letétbe”. Ebből következően a PoA konszenzu-
sos blokkláncok döntően privát blokkláncok, hiszen a hitelesítők 
(validátorok) személye ismert, a felhasználók reputációja szolgál biztosí-
tékként az új blokkok generálása során. A felhasználók meghatározott 
feltételeknek való megfelelés esetén válhatnak validátorrá, e körben ki-
emelendő 1) a megbízhatóság; 2) a felhasználók azonos szempontok 
alapján történő kiválasztása; és 3) a hitelesítővé válás megszerzésének 
nehézsége. Ezek együttesen olyan tényezők, amelyek maradéktalan be-
tartása elkerülhetetlen a visszaélések elkerülése érdekében. A PoA háló-
zat energiafogyasztása csekély, elhanyagolható mértékű, hiszen nem tör-
ténik bányászási tevékenység, nem kell bonyolult számítási feladatokat 
megoldani. A rendszer alapvetően kisszámú hitelesítőt „alkalmaz”, ami-
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nek előnyeként jelentkezik a blokklánc gyakori frissítése, végső soron a 
blokkidő csökkentése. A hitelesítők motivációját növelheti a tranzakciós 
jutalom, de ez PoA esetében nem feltétlenül jellemző. Kockázati szem-
pontból a PoA alapú blokkláncok esetében aggályosnak tekinthető a cent-
ralizáltságra törekvés, valamint a hitelesítők önkényes módon történő 
kiválasztása vagy éppen eltávolítása, amely a blokklánc sérthetetlenségét 
veszélyezteti. Ez azért lényeges, mert a szakirodalom is egységes abban, 
hogy a blokkláncoknak a döntési folyamatokban betöltött relevanciáját és 
népszerűségét döntően két tulajdonság segítette elő: a sérthetetlenség és a 
transzparencia (Tapus – Manolache 2019, 587). Viszont a biztonsági 
kockázatok a PoA esetében is pusztán elméleti jellegűek, így nem kérdő-
jelezhetik meg gyakorlati alkalmazását, főleg a vállalati blokkláncok ese-
tében. 
 
7. ESG vs. PoW 
 
ESG szempontból a példaként bemutatott három konszenzusos algorit-
mus közül a legnagyobb energiapazarló a PoW, aminek oka a bányászási 
tevékenységgel áll összefüggésben. Amennyiben ismételten a BTC-t 
vesszük példaként, akkor egészen konkrét számadatok is a rendelkezé-
sünkre állnak az energiafogyasztást illetően. A Cambridge-i Egyetem 
Bitcoin áramfogyasztási indexének adatai szerint a BTC esetében a bá-
nyászási tevékenység évente 94,38 terawattóra (TWh) áramot fogyaszt 
(2022. 10. 02.), amely meghaladja például Kazahsztán teljes éves 92,1 
TWh fogyasztását. A PoW alapú blokkláncok energiapazarlása egyrészt a 
hálózat által felhasznált energiaimennyiségben jelentkezik, amely végső 
soron a komplex feladatok megoldását igényló számítási kapacitásra ve-
zethető vissza. Abból eredően pedig, hogy a számításokat grafikus kár-
tyákkal és/vagy ASIC bányagépekkel végzik, az ilyen eszközöknek a 
lerövidült élettartama miatt a megnövekedett mennyiségben keletkező 
hardveres hulladék is környezetszennyező lehet, a megfelelő hulladékke-
zelés hiányában. 

A fentebb elmondottak alapján megállapítható, hogy egy adott blokk-
láncon alkalmazott konszenzusos algoritmusnak az ESG követelmények 
szempontjából is meghatározó szerepe van. Noha, olyan extern tényezők, 
mint például a blokklánchálózat telítettsége (a bányászok száma) vagy 
éppen a kriptovaluta-piac helyzete, közvetett befolyással bírhatnak a fel-
használt energiamennyiségre, de alapvetően az alkalmazott konszenzusos 
eljárás lesz, amely döntően predesztinálja adott kriptoeszköz ESG-barát 
természetét. 
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8. Környezetkímélő kripto megoldások 
 
Attól függetlenül, hogy a legnagyobb kriptovaluták, mint például a BTC 
vagy az ETH bányászata nem feltétlenül tekinthető környezetkímélőnek, 
merő túlzás lenne ezzel jellemezni az összes kriptoeszközt. 

ESG követelményeknek való megfelelésre törekvés a kripto ágazatban, 
véleményem szerint, két domináns megközelítésben érhető tetten: 

1) a zöld célkitűzések realizálása, 
2) az energiafogyasztás optimalizációja (reformtörekvések). 
Az első kategóriába alapvetően azok a törekvések sorolhatók, amelyek 

a fenntarthatóságot helyezik előtérbe. Ez megnyilvánulhat többek között 
egy kifejezetten zöld cél támogatásában, lásd például az esőerdők meg-
mentését célul kitűző FrogCoin mintáját, vagy általánosságban a környe-
zetbarát megoldások elterjedésének szorgalmazásában. Ide kapcsolódóan 
érdemes megemlíteni a SolarCoin kriptovaluta esetét, amelynek célja 
ösztönözni a napenergia használatának ösztönzését azáltal, hogy a re-
gisztrált napelemes erőművek 1 SolarCoin jutalomban részesültek min-
den 1 MWh ellenőrzött villamosenergia-kitermelése után. Ugyanakkor a 
SolarCoin befektetői támogatása napjainkra elhalt. Azonban, a jövőre 
nézve a SolarCoin akár iránymutatásul is szolgálhat a környezetvédelmet 
elősegíteni kívánó kriptomegoldásoknak.  

A második kategóriába azok a technológiai innovációk sorolhatók, 
amelyek a már létező rendszerek újraértelmezését, megreformálását cé-
lozzák. Ez esetben a konszenzusos algoritmusok hatékonyságának növe-
léséről beszélhetünk, amelyek az energiafogyasztás redukciójára irányul-
nak. Az ilyen irányú törekvésre gyakorlati példa a Cardano (ADA), 
amely jelen tanulmány írásakor a 8. legnagyobb piaci kapitalizációval 
rendelkező és egyben az egyik legzöldebb kriptovaluta. Ezt alátámasztja, 
hogy a Cardano az ún. Ouroboros nevű Proof of Stake rendszert használ-
ja, amely a TRG Datacenters elemzése szerint 0,5479 kWh energiát 
használ fel, ez lényegesen kevesebb a Bitcoin energiapazarló Proof of 
Work konszenzusos eljárásával szemben. 

 
9. Esetpélda: CHIA Network 
 
Az ESG szempontoknak és egyéb zöld céloknak való megfelelésre törek-
vésekkel kapcsolatban érdemes megemlíteni a CHIA Network példáját. 
A CHIA projekt célja a GPU és ASIC alapú bányászás HDD és SSD ala-
pokra helyezése. Ennek okán a XCH coinok megszerzésének folyamatát 
farmolásnak nevezik. A CHIA alapelképzelése az volt, hogy a komo-
lyabb hardveres kapacitás nélkül farmolható, ezáltal mindenki számára 
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elérhető zöld kriptovalutát jelenítsenek meg a piacon. Visszatekintve, 
megállapítható, hogy ez csak részben sikerült, ami az elméleti várakozá-
sok és a gyakorlati tapasztalatok közötti lényeges különbségekre vezethe-
tő vissza. A CHIA blokklánchálózata Proof of Space and Time konszen-
zusos eljáráson alapul, amely hitelesítéshez nem videokártyát vagy egyéb 
erős hardvert használt, hanem a számítógépek háttértárolóit, vagyis a 
merevlemezt vagy az SSD meghajtókat. A Chia Network hanyatlása és 
az XCH kriptovaluta áresésének oka döntően arra vezethető vissza, hogy 
– a hivatalos vezetőségi kommunikációval szemben – egy átlagos irodai 
gép nem bírt elég kapacitással a hatékony és jövedelmező XCH 
farmoláshoz, továbbá a szoftveres beállítások naprakészen tartása az át-
lagos felhasználó tudását meghaladták, így a rendszer kezelése IT-
szakember folyamatos bevonását igényelte. Emellett a folyamatos 
farmolási műveletek végzése az SSD-k élettartamát jelentősen lerövidí-
tette, sok hardveres hulladékot keletkeztetve. Lényegében a Chia filozó-
fiája, amelyre az egész projekt épült, alapjaiban megdőlt, amely jelentős 
mértékű bizalomvesztést okozott a befektetők és a Chia közösség körei-
ben. 
 
10. Záró gondolatok 
 
Álláspontom szerint az ESG követelmények maradéktalan érvényesülése 
a kriptoeszközök vonatkozásában alapvetően az adott blokkláncon al-
kalmazott konszenzusos algoritmustól függ. A decentralizált 
blokklánchálózaton a csomópontok (felhasználók) közös megegyezésé-
nek kialakítása, a hitelesítés és a blokklánc továbbépítése új blokk gene-
rálása útján egyaránt energiaigényes műveletek. Jelen tanulmánynak nem 
célja, hogy állást foglaljon abban a kérdésben, hogy a BTC környezetba-
rát-e vagy sem. Igaz ugyan, hogy a Bitcoin által használt PoW rendszer 
éves energiafogyasztási adatai alapján tényként kezelhető, hogy a BTC a 
környezetbarát kriptoeszközök sorába nem illeszkedik. Viszont, vélemé-
nyem szerint, önmagában a BTC által felhasznált energiamennyiség nem 
lehet meghatározó. Ennek két okát látom, egyrészt egyre több 
kriptovaluta bányászcég törekszik arra, hogy a bányászgépek energia-
szükséglete alternatív és megújuló energiákból legyen biztosítva. Más-
részt, a BTC energiaéhsége, a jövőre tekintettel, több innovatív 
kriptovállalkozás inspirációjául szolgálhat, ezzel – kollektíve – elősegítve 
a kriptoágazat zöldebb utakra terelődését. Ennek előjelei, álláspontom 
szerint, már napjainkban is tetten érhetők; ide kapcsolódóan hivatkoznék 
az előbbiekben példaként említett sikeres Cardano és a kevésbé sikeres 
Chia Network mintájára. 
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Gondolataimat zárva, meglátásom az, hogy a kriptoszektorban megje-
lenő ESG szemléletmód a jövőben egyrészt a befektetői döntés kialakítá-
sában lehet domináns tényező, másrészt teret engedhet a fenntarthatóbb 
kriptomegoldások megjelenésének és terjedésének. 
  



381 

IRODALOM  
 

• Aaron, Wright – Primavera, De Filippi (2015): Decentralized 
Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia. 
Electronic Journal. 3(1) 4–8. 

• Boffo R.,R. Patalano (2020): ESG Investing: Practices, Progress 
and Challenges. Paris, OECD 11.  

• Bujtár, Zsolt (2020): Central bank-issued digital currencies: - 
ready, steady, go? In: Szilovics Csaba–Bujtár Zsolt–Ferencz Bar-
nabás–Breszkovics Botond–Szívós Alexander Roland (szerk.) 
Gazdaság és Pénzügyek a 21. században II.  – Konferenciakötet.  
Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 
113–123. 

• Halász, Zsolt (2021): Legal Risks and Challenges Related to 
Virtual Currencies. In: Iustina Alina Boitan–Kamilla Marchewka-
Bartkowiak (eds.) Fostering Innovation and Competitiveness 
With FinTech, RegTech, and SupTech. (PA) IGI Global, Hershey, 
142-160. 

• Kiehne, Dierk-Oliver (2019): Environmental, social and 
corporate governance (ESG) – also an innovation driver? 
http://media.intracomgroup.de/InTraCoM_ESGJune2019.pdf 

• Kotró, Balázs – Márkus, Martin (2020): Az ESG minősítés hatása 
a vállalati kötvényhozamokra. Gazdaság és Pénzügy 7(4) 587. 

• Lamport, Leslie – Shostak, Robert – Pease, Marshall (1982): The 
Byzantine Generals Problem. Association for Computing 
Machinery. ACM Transactions on Programming Languages and 
Systems 4(3) 382-401. 

• Niklas, Schmidt: Kryptowährungen und Blockchains. Linde 
Verlag Ges.mbH, 2019, 4-5. 

• Olha, Holovatiuk (2020): Cryptocurrencies as an asset class in 
portfolio opti-misation. Central European Economic Journal 
7(54) 33-55. 

• Siamak, Solat – Philippe, Calvez – Farid, Naït-Abdesselam 
(2020): Permissioned vs. Permissionless Blockchain. How and 
Why There Is Only One Right Choice. Journal of Software 
16(12) 95-106. 

• Tapus, Nicolae – Manolache, Manuel (2019): Integrated Decision 
Making using the Blockchain. Procedia Computer Science. 
162(1) 587-595. 



382 

• VeChain Foundation: Defining the VeChainThor Blockchain 
Consensus — Proof of Authority. 

• Wiersum, K.F.(1995): 200 years of sustainability in forestry. 
Lessons from history. Environmental Management 19 (3) 321–
329. 

• Xi, Chen – Christos, Papadimitriou – Tim, Roughgarden (2019): 
An Axiomatic Approach to Block Rewards. In: AFT ’19: 
Conference on Advances in Financial Technologies. Zurich, 
Switzerland. ACM, New York, NY, USA, October 21–23, 8. 

 
INTERNETES FORRÁSOK 

 
• BÉT: BÉT ESG. Elérhető: 

https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/bet-esg 
(2022. 10. 01.) 

• Binance Academy: Byzantine Fault Tolerance Explained. Elérhe-
tő: https://academy.binance.com/en/articles/byzantine-fault-
tolerance-explained (2022. 10. 01.) 

• Binance: Proof of Authority Explained. Elérhető: 
https://academy.binan ce.com/en/articles/proof-of-authority-
explained (2022. 10. 01.) 

• Cardano Foundation: Ouroboros. Elérhető: 
https://cardano.org/ouroboros/ (2022. 10. 01.) 

• Chia Network: Consensus Algorithm - Proof of Space. Elérhető: 
https://docs.chia.net/docs/03consensus/proof-of-space (2022. 10. 
01.) 

• ChiaForum: Chia is doom for failure. Elérhető: 
https://chiaforum.com/t/chia-is-doom-for-failure/8256 (2022. 05. 
22.) 

• CoinMarketCap adatai alapján. Elérhető: 
https://coinmarketcap.com/hu/coins/ (2022. 10. 01.) 

• Dale Arasa: Chia coin – why greener doesn’t always mean better. 
Elérhető: https://usa.inquirer.net/84311/chia-coin-why-greener-
doesnt-always-mean-better (2022. 10. 01) 

• VeChain Foundation: Defining the VeChainThor Blockchain 
Consensus — Proof of Authority. Elérhető: 
https://vechainofficial.medium.com/defining-the-vechainthor-
blockchain-consensus-proof-of-authority-8cf3f51a5fa0 (2022. 10. 
01.) 



383 

• Európai Bizottság: Fenntartható finanszírozás. Elérhető: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and 
finance/sustainable-finance_hu (2022. 09. 25.) 

• Európai Központi Bank: Hogyan formálhatják át a technológiai 
újítások a pénzügyi piacokat?  

• https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/ 
distributed_ledger_technology.hu.html (2022. 10. 01.) 

• Ethereum.org: Private Ethereum for enterprise.  
Elérhető: https://ethereum.org/en/enterprise/private-ethereum/ 
(2022. 10. 01.) 

• FrogCoin.  
Elérhető:https://dexscreener.com/ethereum/0xe32f358e4b1fc75c2 
9bd6235d9c36dfa40cea205 (2022. 10. 01.) 

• Hasib Anwar: Consensus Algorithms: The Root Of Blockchain 
Technology. 2018. Elérhető: 
https://101blockchains.com/consensus-algorithms-blockch ain/ 
(2022. 10. 01.) 

• Technology (DLT) and Blockchain FinTech Note. Elérhető: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/1779115137140622
15/pdf/122140-WP- 

• PUBLIC-Distributed-Ledger-Technology-and-Blockchain-
Fintech-Notes.pdf (2022. 10. 01.) 

• Katherine, Purvis: Blockchain: what is it and what does it mean 
for development? https://www.theguardian.com/global-
development-professional s-network/2017/jan/17/blockchain-
digital-technology-development-money (2022. 10. 01.) 

• Philipp Rickenbacher: Private investors are crucial to the future of 
ESG. Here's how they can find their voice.  
Elérhető: https://www.weforum.org/agenda/2022/01/private-
investors-esg-investment/ (2022. 10. 01.) 

• Praveen Jayachandran: The difference between public and private 
blockchain. https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/05/the-
difference-between-public-and-private-blockchain/ (2022. 10. 
01.) 

• Satoshi, Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2022. 10. 01.) 

• SolarCoin. Elérhető: https://solarcoin.org/ (2022. 10. 01.) 
• The Institute for Pension Fund Integrity (IPFI): Defining ESG – 

Clarifying the Myths and Facts. 2020. 1. pp. Elérhető: 



384 

https://ipfiusa.org/wp-content/uploads/2020/08/IPFI-Issue-Brief-
Defining-ESG.pdf (2022. 10. 01.) 

• TRG Datacenters: Popular cryptocurrencies: Which is the most 
environmentally friendly? Elérhető: 
https://www.trgdatacenters.com/most-environment-friendly-
cryptocurrencies/ (2022. 10. 01.) 

• University of Cambridge: Cambridge Bitcoin Electricity 
Consumption Index. Elérhető: https://ccaf.io/cbeci/index (2022. 
10. 01.) 

 
JOGI FORRÁSOK  

 
• Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelve (2014. 

október 22.) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sok-
színűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalko-
zások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő 
módosításáról EGT-vonatkozású szöveg 

• Javaslat az Európai Parlament és a Tanács Irányelve a 
2013/34/EU irányelvnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 
2006/43/EK irányelvnek és az 537/2014/EU rendeletnek a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében tör-
ténő módosításáról. 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete 
(2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó 
keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módo-
sításáról 

• Javaslat az Európai Parlament és a Tanács a 2013/34/EU irány-
elvnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK irányelvnek és 
az 537/2014/EU rendeletnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vál-
lalati beszámolás tekintetében történő módosításáról 

• A Bizottság közleménye. Cselekvési terv: A fenntartható növeke-
dés finanszírozása 

• A Bizottság közleménye. Az európai zöld megállapodás 
• A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bi-
zottságának: A Fenntartható Európa beruházási terv. Az európai 
zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv 

 



385 

D. Horváth Vanessza∗∗∗∗ 
 

Az alternatív vitarendezés dilemmái  
a partnerbántalmazás tükrében, különös tekintettel  

a női áldozatok helyzetére 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
A nők elleni erőszak a világ valamennyi országában előfordul, de szintje 
és súlyossága, ebből fakadóan pedig kezelési módja eltérő mértékű és 
jellegű (Tóth 2018, 3). Tanulmányom tárgya a mediáció alkalmazási le-
hetőségeinek vizsgálata a bántalmazás, ezen belül is a párkapcsolatban 
élő felek között elkövetett erőszak tükrében. Írásom fókuszában a női 
áldozatokkal összefüggő esetek állnak. Általánosságban elmondható, 
hogy a nők viktimizációs rátája lényegében magasabb a bűnözési rátá-
juknál (Vig 2016, 677). A pontosság kedvéért fontos azonban ezen adat-
hoz hozzáfűzni, hogy az elkövető-áldozat szerepek felcserélődése köny-
nyen bekövetkezhet. Míg a női sértettek aránya kiemelkedően magas a 
kriminológiai értelemben vett családon belüli erőszak körébe vonható 
bűncselekményeknél, ugyanakkor az emberölést elkövető nők jelentős 
része korábbi bántalmazóját ölte meg (Vig 2016, 678). 

A téma aktualitását egyrészt a resztoratív szemléletmód térnyerése 
szolgáltatja, másrészt pedig a családon belüli erőszak magas esetszámá-
nak sajnálatos ténye. Mindez új köntösbe bújtatva jelenik meg a korona-
vírus-járvány árnyékában, hiszen a közelmúltban az áldozatok menekülé-
si útvonalai lezárultak, sokan a négy fal közé kényszerültek, bántalmazó-
jukkal összezárva.  

Fontosnak tartom e ponton is hangsúlyozni a közerkölcs fizikai abú-
zusokat elítélő attitűdje mellett, hogy a társadalom nem egységes annak 
megítélésében, mi minősül olyan mértékű bántalmazásnak két fél kapcso-
latában, amely indokolja az állami beavatkozást. Jogosan merül fel a kér-
dés: lehet-e az alternatív vitarendezés eszköztárával élni kapcsolati erő-
szak megtörténte esetén? Elvárható-e a mediációban meglátásom szerint 
oly fontos érzelmi intelligencia megléte a bántalmazó személytől? S egy-
általán, van-e létjogosultsága ilyen súlyos tettek esetén a resztoratív eljá-
rásoknak, vagy pedig indokolt inkább az állam büntetőhatalmában bízni? 
Tanulmányomban e kérdésekre keresem a választ. 

 
                                                 
∗ PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
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2. A párkapcsolati erőszak a kriminológia tükrében 
 
A családon belüli erőszak mint gyűjtőfogalom legáltalánosabb értelem-
ben a családtagok és jelenlegi vagy volt partnerek közötti, tipikusan, ám 
nem kizárólagosan otthon megvalósuló erőszakcselekmények megjelölé-
sére szolgál (Virág 2005, 267). Az egyes meghatározások eltérnek azon-
ban abban, hogy pontosan mely jelenségeket ítélik meg odatartozónak.  

A tág értelmezés szerint valamennyi „családszerű helyzetben”, példá-
nak okáért az intézményben élőkkel szemben elkövetett erőszak e körbe 
tartozik, míg a fogalmat szűkebb értelemben kutatók álláspontja szerint 
kizárólag a partnerkapcsolaton belüli bántalmazások sorolhatók ide. A 
köztes álláspont azon elvet képviseli, amely szerint a gyermekbántalma-
zás, a nők elleni erőszak és az intézményi erőszak mind átfedésben lehet 
a családon belüli erőszakkal, azonban nem azonos vele, így nem is oldha-
tó fel abban (Virág – Kulcsár – Rosta 2011, 578-579). 

A szűkebb értelmezésen belül képviselteti magát a feminizmus egy 
radikális irányvonala, amely a családon belüli erőszakot egyértelműen 
partnerkapcsolaton belül elkövetett erőszaknak tekinti, és a nők sérelmére 
elkövetett erőszakkal tartja szinonimának – azaz, ebből következően, a 
családi bántalmazást csak a nőkkel szembeni, férfi partnerük részéről 
megvalósuló bántalmazással azonosítja (Virág-Kulcsár-Rosta 2011, 578). 
Érdemesnek tartom ennek okait hosszabban vizsgálni. 

Alapvetésként rögzíthetjük, hogy a hagyományos szerepfelfogásból 
adódóan a nőt a köztudat az anyaszerep okán a magánszférához köti, míg 
a férfit a közszférához kapcsolja. A nők elleni erőszakkal kapcsolatban a 
hagyományos attitűd, hogy a feleségbántalmazás a magánélet része 
(Morvai 1998, 213). Kutatási adatok támasztják alá, hogy egy nő számára 
a saját otthona nyújtja a legvalószínűbb helyszínt bűncselekmény sértett-
jévé váláshoz, ahol az elkövető pedig nem idegen támadó, hanem maga a 
férj vagy az élettárs (Morvai 1998, 213). 

Ehhez kapcsolódóan felmerül a kérdés, ki mondhatja meg, mi történ-
het a négy fal között? A magánélet védelme Alaptörvényben deklarált 
alapjog. Hol húzódik tehát a határ, ahol már nem magánügy, ami az 
egyén otthonában történik? 

Álláspontom szerint Morvai Krisztina gondolatai komplex módon 
szemléltetik a problémát, így a pontosság érdekében szó szerint idézem 
szavait: „Az a kijelentés, miszerint az államnak, a jognak és így a rendőr-
ségnek nincs keresnivalója a magánéletben, a családban, az otthonban, 
teljességgel tarthatatlan. A magánlakás, a magánélet sérthetetlenségének 
jogállami elvei nem értelmezhetőek úgy, hogy az otthon négy fala között 
szabadon és büntetlenül lehet bűncselekményeket elkövetni. Nincs egy 
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érvényes jogrendszer a családi kapcsolatokon kívülre és egy másik, ettől 
független ezeken belülre. […] Egy furcsa szójátékkal úgy fogalmazhat-
nánk, hogy a magánéletbe való be nem avatkozással a hatóság (tehát az 
állam) voltaképpen a sértett nő magánéletébe avatkozik be. Úgy tesz a 
hatóság, mintha jogában állna állást foglalni arról, hogy mit kell a nőnek 
elviselnie. Döntést hoz olyan helyzetekről, amelyekről a törvényhozó 
egyértelműen és világosan döntött: bántalmazni tilos.” (Morvai 1998, 
215-216) 

A problémát súlyosbítja, hogy a rendőrségről (illetve, úgy gondolom, 
minden büntető jogkörrel összefüggő hatóságról elmondható e sztereotí-
pia) mint szervezetről kialakult hipermaszkulin kép nagyban hozzájárul-
hat ahhoz, hogy bizonyos vulnerábilis csoportok nem fordulnak a szerve-
zethez (Vig 2016, 678). Különösen igaz ez azon esetekben, amikor az 
elkövető férfi, azaz ahhoz a társadalmi nemhez tartozik, amely az áldozat 
fejében a hatósággal összefonódik.  

 
3. A párkapcsolati erőszak fogalma a büntetőjog fényében 
 
Amint az a fentebb elmondottakból kitűnik, a nőbántalmazás, a partner-
bántalmazás és a családon belüli erőszak, bár nem feltétlenül egymás 
szinonimái, látható, hogy kriminológiai értelemben összefüggéseikben 
értelmezhetők. Ebből fakadóan a jogalkotó megkerülhetetlen feladata 
volt, hogy az általános gyűjtőfogalomból, a családon belüli erőszakból 
kiindulva tegyen eleget a társadalmi változások által támasztott törvény-
hozási kötelezettségeinek.  

A családon belüli erőszak elleni küzdelem szempontjából kiemelkedő 
jelentőséggel bírt a gyermekvédelmi törvény elfogadása (Gyurkó 2005, 
61), így témánk szempontjából az első jelentős mérföldkő volt az 1997-es 
év. A jogalkotási periódust a 2012. évi C. törvény (továbbiakban Btk.) 
megalkotása zárta le: a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés ügyét 
képviselő hazai civil szervezetek kezdeményezésére a magyar büntető-
jogban is megjelent az általuk képviselt – és a nemzetközi szervezetek 
által is elvárt – irányvonal (Kanyuk 2016, 34). 

Az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXVIII. törvényhez fűzött miniszteri indokolás kifejezésre juttatta, 
hogy a Btk.-ban szabályozott kapcsolati erőszak bűncselekmény törvényi 
tényállása a kriminológiai fogalom szerinti családon belüli erőszak elleni 
hatékonyabb fellépés eszköze, amelynek rendeltetése meghatározott 
személyi kör védelme a sérelmükre elkövetett rendszeres erőszakos cse-
lekményekkel szemben (László 2020, 66). A családon belüli erőszak fo-
lyamat jellegét kevéssé tudják kezelni a Btk. és a szabálysértései törvény 
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tényállásai (Gillányi 2017, 229-230), erre visszavezethetően döntött tehát 
a jogalkotó a kapcsolati erőszak megnevezés használata mellett. 

A tényállás dogmatikai elemzése nem képezi tanulmányom tárgyát, 
arra tekintettel azonban, hogy a minősítés, ebből fakadóan pedig a 
mediálhatóság kérdése kapcsán releváns a sértetti kör vizsgálata, a kö-
vetkezőket emelem ki. Problematikus továbbra is az úgynevezett „látoga-
tó kapcsolatban” elkövetett bántalmazás kapcsolati erőszak fogalma alá 
sorolása. A szakirodalom szerint ez esetben a külvilág számára ismert 
olyan kizárólagos partnerkapcsolatokról van szó, amelyekben az érzelmi 
közösség fennállása ellenére a partnerek külön háztartásban élnek. Az e 
mögött rejlő ok irreleváns, lehet önként vállalt, vagy pedig akár külső 
tényezőkre – például távolságra, anyagi körülményekre – visszavezethető 
(Pongrácz 2009, 12). 

Ezzel összefüggésben érdemes röviden kitérni az Isztambuli Egyez-
ményben foglaltakra, azaz, a családon belüli erőszak partnerek között 
attól függetlenül is megvalósulhat, hogy az elkövető közös lakóhelyen él, 
vagy bármikor is élt-e egy háztartásban az áldozattal (Gillányi 2017, 
241). Ehhez képest azonban, a Btk. 212./A §-ban meghatározott kapcso-
lati erőszak passzív alanyainak taxatív felsorolása között a következőket 
olvashatjuk: az elkövető gyermekének szülője, az elkövetéskor az elkö-
vetővel vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő 
hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, 
gyámoltja és gyámja. Megállapíthatjuk, hogy a „látogató kapcsolat” ala-
nyai nem állnak e speciális védelem alatt, noha demográfiai adatok sze-
rint a népesség jelentős részének párkapcsolata e körbe tartozik. A pár-
kapcsolatból adódó érzelmi kötődés, valamint a függő, hatalmi vagy be-
folyási viszony esetükben minden további nélkül kialakulhat, de a jelen-
legi szabályozás alapján kapcsolati erőszak helyett, csupán más, enyhéb-
ben büntetendő bűncselekmény jöhet szóba a sérelmükre rendszeresen 
elkövetett cselekmények vonatkozásában is (Garai 2021, 111).   

Az Isztambuli Egyezmény nem került ratifikálásra, így a benne fogalt 
fordulatok elmaradása nem kérhető számon a magyar jogalkotótól, ellen-
ben a gyakorlat tapasztalataira tekintettel kijelenthetjük, a probléma közel 
sem elméleti.  

Ugyan az Alkotmánybíróság nem kifejezetten erre a problémára rea-
gált határozatában, azonban a fentebb kifejtett ellentét feloldására segít-
ségül hívható egy 2009-ben hozott határozata (53/2009. (V.6.) AB hatá-
rozat, 4.2 pont), amelyben kifejtették a hozzátartozó-fogalom családon 
túli kiterjesztésének lehetőségét, amennyiben az a törvény céljának meg-
valósításához szükséges. Véleményem szerint azonban, az e körbe tarto-
zó esetek minősítése a szabályozás jelen formájára tekintettel kihívás elé 
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állítja a jogalkalmazót, így, az egyértelműség érdekében érdemes lenne a 
nemzetközi tendenciákkal összhangban módosítani e ponton a törvény-
szöveget, az Isztambuli Egyezményben foglaltaknak megfelelően.  
 
4. A büntetőügyi mediáció 

 
4.1 A büntetőügyekben elrendelhető közvetítés 
 
A magyar büntetőeljárásban két diverziós intézményt különböztethetünk 
meg, nevezetesen a közvetítői eljárást és a feltételes ügyészi felfüggesz-
tést. Utóbbi vizsgálata nem képezi írásom tárgyát, ugyanis e két jogin-
tézmény egymással összefüggésben történő alkalmazása kizárt 
(Piukovics 2018, 96). 

A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás részletszabályait a 
2006. évi CXXIII. törvény tartalmazza. E törvény megfogalmazása sze-
rint a közvetítői eljárás a gyanúsított és a sértett megegyezését, a bűncse-
lekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni jogkö-
vető magatartását elősegítő, a gyanúsított, illetve a sértett indítványára, 
vagy önkéntes hozzájárásukkal alkalmazható eljárás. Álláspontom szerint 
fontos tisztázni a büntetőjogi közvetítés kulcsfogalmait, melyek meglátá-
som szerint a törvényszöveg alapján a következők: jóvátétel, jogkövető 
magatartás elősegítése, önkéntesség.  

Jóvátétel, hiszen a büntetőeljárás laikusok számára sokszor bonyolult-
nak tűnő rendszerében gyakran elvész a sértett érdekérvényesítő képes-
sége, és a büntetés szigora kerül előtérbe a sértett kárának gyors, gyakor-
latias megtérítése helyett. Amennyiben abból indulunk ki, hogy a bünte-
tőjog feladata a társadalom védelme, felmerül a kérdés: nem tekinthető-e 
egyfajta sajátos justizmordnak, ha a társadalom azon tagja, akinek a sé-
relmére bűncselekményt követtek el, nem folyhat bele érdemben saját 
ügyének alakításába? Az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása, majd 
szankcionálása valóban védi a társadalom többi tagját az ismételt bűnel-
követéstől, ellenben sikerrel zárul-e a folyamat, ha a sértett nem tudja 
szükségleteit kielégíteni? Sőt, elképzelhető, hogy egy büntetőeljárás az 
elkövetett bűncselekményből fakadó káron túl további nehézségeket 
okoz. E körbe sorolhatjuk véleményem szerint az ügyvéd költségét, az 
időtényezőt, végtére is a bíróságra nehezedő ügyteher gyakran hónapo-
kon keresztül elhúzódó tárgyalásokat eredményez. Végül pedig meg kell 
említeni azt a lelki terhet is, amelyet az elkövetővel való ismételt találko-
zások, a történtek először nyomozati szakban, majd szükség szerint a 
tárgyaláson történő újbóli felelevenítése okoz. Ebből fakadóan tartom 
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tehát különösen fontosnak a sértett által elfogadható módon és mértékben 
történő jóvátétel eszméjének törvénybe foglalását.  

Ehhez kapcsolódóan, miként a sértettnek, úgy a terheltnek is lehetnek 
egy tárgyaláson nem feltétlenül felszínre kerülő szükségletei, amelyek 
árnyalják a bűnelkövetéshez vezető motivációit. Amennyiben lehetőséget 
kap ezek kifejtésére, megismerheti a sértett gondolatait, mindez hozzájá-
rulhat a jogkövető magatartás elősegítéséhez, amely pedig végső soron a 
békés társadalmi együttélést segítheti elő. Az önkéntes hozzájárulás pe-
dig a garancia arra nézve, hogy a közvetítésen részt vevők valóban belső 
indíttatásból érdekeltek a részvételben.  

Értelemszerűen nem minden bűncselekmény-típus alkalmas arra, hogy 
mediáció tárgyává váljon. Erre tekintettel, a jogalkotó deklarálta azon 
bűncselekmények körét, amelyek esetében lehetőség van mediáció le-
folytatására, annak sikeressége esetében pedig tevékeny megbánás mint 
büntethetőséget megszüntetető ok fennállása esetén a büntetés mellőzésé-
re, vagy korlátlan enyhítésére. A Btk. 29. § (1) bekezdése rögzíti, hogy 
közvetítői eljárás elrendelésének az élet, a testi épség és az egészég elle-
ni, az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a 
vagyon elleni, illetve a szellemi vagyon elleni vétség, vagy ötévi szabad-
ságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetése esetén van 
helye, amennyiben a terhelt a vádemelésig beismerő vallomást tett.  

A mediáció bűncselekményekhez való hozzáállása eltér a büntetőjog 
szemléletmódjától. A tevékeny megbánás nem egyenlő az anyagi jóváté-
tellel, ez azonban nem jelenti azt, hogy az eljárás célja a terhelt cselek-
ményének elbagatellizálása lenne. A mediáció nem más, mint a történtek 
megértése, feldolgozása, a felelősség felvállalása, és a sértett igényei 
szerinti jóvátétel. Végtére is a büntetés felelősségre vonás ugyan, de Ker-
tész Tiborral egyetértve megállapíthatjuk, hogy önmagában nem lesz 
jóvátétel. Ellenben, ha az elkövető egy jóvátételt, a saját maga által kita-
lált formában, a sértett igényeinek megfelelően felvállal, akkor mindez 
már túlmutat az egyszerű büntetésen, hiszen a terhelt annak céljával és 
módjával egyetért, így ő maga érzi a szükségét annak, hogy teljesítse 
(Kertész 2010, 57). 
 

4.2 A partnerbántalmazás és a mediáció kapcsolódási pontjai 
 

Az Európai Áldozatvédő Fórum a mediációt mint diverziós eljárást a 
kisebb súlyú testi épség vagy vagyon elleni bűncselekmények esetén tart-
ja alkalmasabbnak inkább, mintsem a súlyos erőszakos bűncselekmé-
nyekhez kapcsolódóan (Görényi 2006, 132). A Btk. rendszere, ezen aján-
láshoz igazodva, az élet, testi épség és az egészség elleni, az emberi sza-
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badság elleni, a közlekedési, a vagyon elleni, az emberi méltóság és az 
egyes alapvető jogok elleni, illetve szellemi tulajdonjog elleni vétség 
vagy csekélyebben minősülő bűntett esetén teszi lehetővé a mediáció 
lefolytatását. 

A kapcsolati erőszak elkövetése nincs a közvetítésre utalható ügyek 
között, szakmai körökben pedig általánosan elismert az az álláspont, mi-
szerint bántalmazó kapcsolatban élő párokat tilos mediálni (Dubravecz 
2019). Fentebb rögzítettük azonban, hogy bizonyos, a családon belüli 
erőszak körébe tartozó cselekmények kriminalizálására került sor kapcso-
lati erőszak elnevezés alatt, nem pedig sui generis a partnerbántalmazás 
tényállás megalkotására. 

A közvetítés elrendelését megalapozható bűncselekményeket tanul-
mányozva látható, hogy a jogalkalmazó könnyen mediátorhoz küldhet 
olyan partnereket, akik, még ha cselekményük nem is a Btk. által kapcso-
lati erőszakként szabályozott bántalmazást valósította meg, az adott bűn-
tettet elkövető személy és áldozata párkapcsolatban élnek.  

A felmerülő fejezeteket vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg. 
Az élet, a testi épség és az egészég elleni bűncselekmények közül – a 
párkapcsolati bántalmazás dinamikájára és a büntetési tételekre vonatko-
zó előírásokra tekintettel – könnyű testi sértés esetén, az emberi szabad-
ság elleni bűncselekményeket tárgyaló fejezetből pedig személyi szabad-
ság megsértése alapeset (Btk. 194.§ (1) bekezdés), kényszerítés (Btk. 
195.§) elkövetése esetén képzelhető el az alternatív vitarendezés. Az em-
beri méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekményeket deklará-
ló XXI. fejezet köréből véleményem szerint szinte az összes tényállás 
összefügghet bántalmazással, leggyakrabban azonban magánlaksértés 
alapeset (Btk. 221.§. (1) bekezdés) (különösen látogató kapcsolatok ese-
tében), zaklatás (Btk. 222.§.) merülhet fel. A polgári jog, közelebbről a 
családjog területéhez kapcsolódóan pedig említhető a kötelező mediáció 
esete közös kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlása 
kapcsán, ebből fakadóan pedig szintén számos bántalmazó kapcsolat ke-
rülhet közvetítő elé. 

Példának okáért, könnyen elképzelhető olyan szituáció, amelyben testi 
sértés elkövetése esetén az elkövető, bízva a szankciók csökkentésében, 
szorgalmazza a mediációban való részvételt, párja ehhez hozzájárul, az 
ügyész pedig ezek alapján elrendeli a közvetítői eljárás lefolytatását. Az 
egyenlőtlen erőviszonyok már az első ülésen észlelhetők lesznek, a me-
diátor pedig végső soron olyan helyzetben találja magát, amelyben már 
nem „csak” testi sértés bűncselekményét mediálja, hanem egy bántalma-
zó kapcsolat problémáiba is bevonódik.  
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5. Bántalmazás a mediátor szemszögéből  
 
5.1 Etikai dilemmák 
 
5.1.1 Az eljárás megszakítása 
 
Annak érdekében, hogy a témát minél árnyaltabban közelíthessem meg, 
hasonló ügyekben jártas mediátorokat kérdeztem meg e probléma kap-
csán.1 Az általuk elmondottak szerint, a hivatalos álláspont alapján azon-
nal meg kell szakítani a mediációt, ha bántalmazás gyanúja merül fel. 
Amint azonban azt többen kiemelték, emberileg is nehéz ilyen súlyos 
probléma esetén megfelelően reagálni, hiszen így magára kellene hagy-
niuk a bántalmazott személyt, aki a mediáció bizalmas légköréből egy 
merevebb eljárásba kerülne vissza. A válaszokban többen is problemati-
kusnak érezték ezzel összefüggésben, hogy a bántalmazás fogalma a 
szakterületek, elrendelők és a közvélemény nézetei szerint sem egyértel-
mű. 

Az eljárás megszakítása kapcsán fontos kiemelni az áldozat sérülé-
keny helyzetét. Erre tekintettel, lényeges, hogy a mediátor, amennyiben 
bántalmazás jeleit észleli, az áldozatot hamarabb bocsássa el az ülésről, 
miután különtárgyalás során megadta számára a szükséges információ-
kat. Ez által lehetőséget kap elhagyni az elkövetővel közös otthonát, vagy 
felkeresni olyan személyeket, akik védelemben tudják részesíteni. 
 
5.1.2 Pártatlanság és semlegesség, valamint a titoktartási kötelezettség 
problematikája 
 
Alapvetésként rögzíthetjük, hogy a közvetítő nem ad tanácsot, nem foglal 
állást, nem alkot véleményt. Felmerül azonban a kérdés: ilyen és ehhez 
hasonló helyzetekben is érvényesülnie kell-e az ügy kimenetelét illető 
semlegességnek és a felekhez fűződő pártatlanságnak?  

A bántalmazás kérdésében a mediátornak nem kell pártatlannak ma-
radnia, mivel a bántalmazás megengedhetetlen, és ezt az ügyfelek tudo-
mására is hozhatja (Dubravecz 2019). 

A mediátor titoktartási kötelezettsége nem csupán az ülések alatt, ha-
nem azt követően is fennáll, továbbá a felek sem hivatkozhatnak egy 
esetleges eljárásban olyan információra, ami a közvetítés alatt hangzott 
el. Ennek értelmében a mediátort a titoktartás akkor is köti, ha a bántal-

                                                 
1 Válaszaik anonimizálva kerültek beépítésre tanulmányomba, az elmondottakat a saját 
gondolatoktól való megkülönböztethetőség érdekében dőlt betűvel szedve jelölöm. 
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mazás a folyamat közben tudomására jut. Véleményem szerint e dilemma 
némiképp feloldható azáltal, hogy megadhatja a szükséges információkat 
az áldozat számára, azonban kérdéses, vajon egy hosszú ideje megfélem-
lítésben élő személy képessé tehető-e a segítségkérésre pusztán a lehető-
ségek tárgyilagos közlése által. Fontos kiemelni emellett, hogy a mediá-
tor, amennyiben gyermek érintettségéről szerez tudomást, a jelzőrendszer 
tagjává válik, így ez esetben jelentéstételi kötelezettsége lesz. 
 
5.2 Exkurzus – A körmódszer alkalmazása bántalmazás esetén  
 
Bár nem a mediáció eszköztárához tartozik, azonban a közvetítés mellett 
a resztoratív eljárások másik nagy csoportját alkotja a körmódszer. Te-
kintettel arra, hogy az általam megkérdezett mediátorok közül többen is 
kiemelték e technika hasznosságát a bántalmazással összefüggésben, 
témánk szempontjából megkerülhetetlen a békítő kör működésének rövid 
bemutatása. 

A körben, ellentétben a mediációba bevonható személyek limitált 
számával, minden olyan személy részt vehet, aki az adott bűncselek-
ményben valamilyen formában érintett, így lehetőségük van példának 
okáért a sértett családtagjainak is képviseltetni magukat, valamint a bün-
tetőeljárás hivatalos szereplői (pl. rendőrök, bírák, egyéb segítő szakmák 
képviselői) is jelen lehetnek. Ezáltal a kör arra tesz kísérletet, hogy széle-
sebb alapokra helyezze a párbeszédet a bűncselekmény hátteréről, az 
érintettekre gyakorolt hatásokról (Barabás – Windt 2014, 187-204). Egy-
részt, így az áldozat bizalmasabb légkörben érezheti magát támogatói 
által, másrészt pedig, a klasszikus büntetőeljárás szereplői közreműködé-
sének a segítségével a bántalmazó és környezete is nyomatékosíthatja 
magában tette normasértő voltát. A közösségi értékközvetítés a körmód-
szerek közé tartozó eljárások fontos eleme.  

A családi csoportkonferencia kiemelten fontos eleme az elkövető szo-
ciális hálójának részvétele, amely azonban, amint arra a NANE felhívta a 
figyelmet, bizonyos esetekben visszájára fordíthatja a folyamatot. A 
NANE és a Patent Egyesület Nyílt Társadalom Intézet által támogatott, 
„A bántalmazott nők érdekképviselete” című programban rámutatott arra, 
hogy, bár egyes szerzők állásfoglalása szerint a konferenciamodell fel-
oldja a kiegyensúlyozatlan hatalmi helyzetet, ez csak akkor lesz igaz, ha 
a résztvevők egységesen elítélik az erőszakot. A gyakorlatban azonban 
sokszor a közvetlen környezet tud a bántalmazásról, ám nem avatkozik 
be (Kuszing 2009, 51). A családi minta nagy szerepet játszik a bántalma-
zó attitűd, illetve az erőszakot eltűrő személyiség kialakulásában, ennek 
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tükrében pedig kérdéses, valóban vannak-e olyan személyek a felek kör-
nyezetében, akik elítélik a bántalmazás minden formáját.  

Ehhez kapcsolódóan, problematikus pont, hogy a családi csoportkon-
ferencia eljárásának részét képezi, amikor a megjelentek szabadon, ma-
guk között tárgyalhatnak. Ha a résztvevőket magukra hagyják, az azon-
ban akár fizikai, de legalábbis verbális nyomásgyakorlásnak teheti ki az 
elnyomott nőt (Kuszing 2009, 52). 

Összegzésképp elmondható, hogy a legfontosabb a bántalmazó hely-
zet megszüntetése, ezt követően pedig, amennyiben már nem áll fenn 
hatalmi erőfölény a felek kapcsolatában, az ülést alaposan előkészítve, a 
resztoratív technikák közül a körmódszer a legalkalmasabb a problemati-
ka kezelésére.  
 
6. Záró gondolatok 
 
Írásomban a mediáció alkalmazási lehetőségeit vizsgáltam bántalmazó 
kapcsolatban élő partnerek között. A bevezető gondolatok keretében há-
rom kérdést fogalmaztam meg: lehet-e közvetítői eljárást igénybe venni 
partnerbántalmazás esetén; elvárható-e a bántalmazó személyiségtől az 
őszinte megbánás; illetve indokolt-e hasonló normasértéseknél az alterna-
tív vitarendezés helyett inkább az állam büntetőhatalmát érvényesíteni.  

Ami az első feltevést illeti, a Btk. által mediációra utalható bűncse-
lekmények között a kapcsolati erőszak tényállása nem képezi részét a 
taxatív felsorolásnak, azonban, áttekintve az egyes nevesített bűntetteket, 
számos átfedést találhatunk. Bár dolgozatom a büntetőügyi közvetítésre 
fókuszál, fontosnak tartom megemlíteni a kötelező közvetítés esetét. A 
Ptk. 4:172.§ szerint a bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, 
hogy a szülői felügyeleti jog megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges 
együttműködés biztosítása érdekében legalább egy közvetítői ülésen ve-
gyenek részt. Ez esetben is elképzelhető tehát, hogy eddig titkolt, csalá-
don belüli erőszak kerül a mediátor elé, amely még súlyosabb, ha egy 
gyermek is érintett, aki szintén kitett a bántalmazásnak, legalábbis mint 
szemtanú. A jogalkalmazó pedig, amikor egy-egy konkrét ügyben kell, 
hogy döntést hozzon, azzal a nehézséggel is szembesül, hogy a különbö-
ző, egymást részben átfedő, sokszor szinonimaként használt fogalmak 
tartalma nem kristályosodott ki a magyar nyelvben, sőt, amikor családon 
belüli erőszakról, nemi alapú erőszakról, nők elleni erőszakról, párkap-
csolati erőszakról, családon belüli bántalmazásról, szexuális zaklatásról 
esik szó, a viták fogalomtisztázás hiányában sokszor egymás melletti 
elbeszélésbe futnak. (Tóth 2018, 3). 
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Álláspontom szerint semmiféle resztoratív eljárás nem működhet a fe-
lek érzelmi intelligenciája nélkül. Természetesen e képesség fejleszthető, 
így alapos előkészületek, megfelelő segítők bevonása mellett bízhatunk 
abban, hogy egyes resztoratív technikák eredményre vezetnek.  

Ami a hagyományos, áldozat – mediátor – elkövető részvételével zajló 
mediációt illeti, problematikus, hogy nem teljesülnek az egyenlőség fel-
tételei: „a párkapcsolaton belüli erőszak szakirodalma széleskörűen do-
kumentálta, hogy az erőszak során a férfi társadalmi státuszánál fogva 
több hatalommal rendelkezik, mint a nő, de megfélemlítéssel és a nő ön-
értékelésének aláásásával még módszeresen le is építi partnere önérvé-
nyesítései képességét és hatalmát.” (Kuszing 2009, 42). A bántalmazó 
kapcsolat dinamikáját jellemzi, hogy a bántalmazó kezdetben szimpati-
kus, megnyerő személynek mutatja magát, ez pedig megtévesztheti a 
kevésbé tapasztalt mediátort is. A bántalmazók eszköztára igen széles, és 
sokszor ezt úgy használják, hogy az áldozat és a környezetük sem veszik 
észre, hogy bántalmazás folyik (Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálat, közérdekű adatok). 

Hazánk gyakorlatával szemben más államokban – példának okáért 
Ausztriában, Görögországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában 
és Dániában – az ügyész közvetítői eljárásra utalhatja a partnerbántalma-
zás ügyét (Justice in Cases of Domestic Violence. Best practice examples 
between increasing mutual understanding and awarenses of specific 
protection needs. Verwey-Jonker Institut, 2015, 16). Ehhez elengedhetet-
len egy átfogó rendszer kiépítése, speciális ismeretekkel felruházott me-
diátorok alkalmazása. Ennek jegyében Ausztriában csak pszichológusok, 
jogászok vagy szociális munkások, míg Angliában és Walesben kimon-
dottan családon belüli bántalmazásra és szexuális abúzusok kezelésére is 
kiképzett szakemberek mediálhatnak (Restorative Justice…2015, 22). 

A legtöbb államban férfi és női mediátor közösen vezeti le az ülést, a 
sértett biztonsága érdekében pedig az előkészítés akár hónapokig is elhú-
zódhat. Ami konkrétan az eljárás lefolytatását illeti, az osztrák Neustart 
módszert emelem ki (Restorative Justice…2015, 24-25). A mediáció ez 
esetben két, egymástól jól megkülönböztethető részre oszlik. Az első 
szakasz az „Arbeiten zu zweit” elnevezést viseli, amelynek során a két 
eljáró mediátor ismerteti a fontos tudnivalókat. Ezt követően az áldozat 
és az elkövető külön teremben, ám egyidejűleg beszél a mediátorok va-
lamelyikével („Gemischtes Doppel” szakasz), amely után a felek ismét 
egy teremben gyűlnek össze, a mediátorok pedig egymásnak tükrözik 
vissza a hallottakat („Geschichtenspiegel”), és a felek csupán a történetek 
elmondása után korrigálhatnak, reagálhatnak – így a sérelem szofisztikált 
előadása után indul meg közöttük a párbeszéd.  
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Kényes kérdés annak a metszetnek a megtalálása, amelyben lehetősé-
get kaphat a tettes a változásra, ugyanakkor az áldozat védelme is garan-
tálható. Ebből fakadóan a legnehezebb abban a kérdésben állást foglalni, 
célszerű-e teret engedni a resztoratív sérelemkezelésnek bántalmazás 
esetén. Egyrészt, ilyen dehumanizáló tettek elkövetésekor érthető emberi 
érzelem az elkövető bűnhődését kívánni. Ehhez kapcsolódóan érdemes 
megjegyezni, hogy véleményem szerint sokan a mediációban, sajnálatos 
módon, még mindig nem a cselekményért való felelősségvállalást, hanem 
a szigorú szankció alóli kibúvás esélyét látják. 

Ambivalens azonban, hogy a társadalom nagy része magát az erősza-
kot is hajlamos elbagatellizálni, főleg, amennyiben nem nyolc napon túl 
gyógyuló testi bántalmazásról van szó. Álláspontom szerint, amíg nincs 
társadalmi konszenzus egy egységes bántalmazásfogalomról, addig végső 
soron valóban eredményes hatósági kezelés sem várható el. Ebből faka-
dóan a büntetőjogi szankciók érvényre juttatása helyett fontosabb, hogy 
az eljárásban elhivatott, speciális szakképesítéssel rendelkező személyek 
nyújtsanak segítséget az áldozatnak – és szükség esetén az elkövetőnek 
is.   

Véleményem szerint az alternatív módszerek alkalmazhatóságával 
szemben felhozott kritikák jogosak, életszerűek, ellenben ez nem jelenti 
azt, hogy a bírósági eljárás az ideális kezelési módja a partnerbántalma-
zásnak. Ebben az esetben ugyanis az elkövetőnek nem kell felelősséget 
vállalnia; hiszen a bíró hozza meg a döntést, az elkövető az áldozatot 
hibáztatja, az áldozat pedig passzív tanúszerepben van (Liebman, 2016). 

Továbbá, amennyiben nem megfelelően képzett szakemberek járnak 
el az ügyben, a sértett reviktimizálódhat az eljárás során. Csupán azáltal, 
hogy a tettest a bíróság bűnösnek mondja ki, a bántalmazott személy nem 
kapott hathatós segítséget a trauma feldolgozásában, nem volt lehetősége 
újra felépíteni önértékelését, stabilizálni mentális állapotát, így semmi-
lyen garancia sincs arra vonatkozóan, hogy következő kapcsolatában nem 
kerül újfent bántalmazó hálójába – az azonban kérdéses, az újabb ügyben 
mer-e ugyanolyan probléma miatt segítséget kérni. Egy erős érdekérvé-
nyesítő képességgel, stabil szociális hálóval rendelkező személyt valóban 
megnyugvással tölthet el az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása, 
figyelembe véve azonban a partnerbántalmazás dinamikáját, az adott 
szituációban lévő áldozatra jellemző, hogy a bántalmazó elszigetelte őt 
támogatóitól, anyagi függésben tartja. Ez a családi döntéshozó csoport 
módszer szempontjából azt jelenti, hogy nem fog tudni támogatókat hív-
ni, ami azonban pótolható szakemberek bevonásával, egy esetlegesen 
kiszabott letöltendő börtönbüntetéssel azonban az áldozat azt is kockáz-
tatja, hogy még jobban egyedül marad.  
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A kiszolgáltatott helyzetben élő sértettet mindenekelőtt képessé kell 
tenni arra, hogy szembenézzen saját helyzetével. Az áldozathibáztatás 
soha nem megengedett, azonban az érintettnek is fel kell ismernie szak-
ember segítségével azokat az okokat, amelyekre visszavezethetően bán-
talmazó kapcsolatba került.  

Összegzésképp elmondható, hogy a partnerbántalmazás megfelelő ke-
zelésének kulcsa egy komplex rendszer kiépítésében rejlik. Álláspontom 
szerint a resztoratív technikák alkalmasak a büntetőeljárás kiegészítésére, 
azonban csak hosszas előkészítés után. Fontos, hogy a bántalmazás már 
ne álljon fent a történtek feldolgozásakor, az önkéntesség azonban az 
alapköve kell, legyen az egész eljárásnak. A sérelemkezelésnek abból 
kell kiindulnia, hogy az elkövető kész vállalni a felelősséget, és a folya-
mat egészében kimondottan e területre specializálódott szakembereknek 
szabad csak eljárnia. Ezek hiányában akár a büntető-, akár a resztoratív 
eljárás tovább mélyítheti a bántalmazás okozta lelki sebeket. 
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Csefkó Ferenc∗∗∗∗ 
 

Rekviem helyett  
– nem csak – az önkormányzatokért1 

 
Azt mondják a hatalmasok, 
Hogy kinek a hat alma sok, 
Az már elég hatalmas ok, 
Hogy ne legyen hatalma sok 

 
1. Bevezetés helyett 
 
2021 szeptemberében írtam a „Hová tűnt a szép(?) új világ” című esszé-
stílusú munkámat, mely a hányatott sorsú önkormányzati rendszer bő 
három évtizedének egyfajta – enyhén szólva – pesszimista hangvételű 
gondolatokat kívánt megfogalmazni. Tudós kollegáim közül volt, aki ezt 
„halotti beszédnek” minősítette, de abban mindenki egyetértett, hogy 
korántsem optimista szemléletű múltat, jelent és jövőt igyekeztem 
fölvillantantani.2 

Hová tűnt a szép új világ, mármint, ha lett volna egyáltalán a késői 
Kádár rendszer puha diktatúrájából alkotmányos keretek között átválto-
zott, vagy átváltoztatott, ma is függetlennek, demokratikusnak és jogál-
laminak rögzített köztársaságban, ahol „a közhatalom forrása a nép”.3 S 
melynek Alaptörvénye deklarálja azt is, hogy hazánkban „a Magyar Ál-
lam működése a hatalommegosztásának elvén alapszik”. (Megjegyzem, a 
„működés” álláspontom szerint a hatalom megosztásának gyakorlatban 
történt megvalósítását jelenti, vagy inkább jelentené.) Valamint „senki-
nek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom […] kizárólagos birtoklásá-
ra”. 4 

Az első bekezdésben hivatkozott írásomat követően úgy döntöttem, 
hogy többé nem vetek papírra semmilyen műfajú „dolgozatot” a hazai 

                                                 
∗ Címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 
Közigazgatási Jogi Tanszék 
1 A címválasztás szándékos. Ugyanis Szerző okfejtései során nem kíván a kaptafánál 
maradni. 
2 Hová tűnt a szép/új (?) világ. In: Agg Zoltán – Zongor Gábor (szerk.): Comitatus 30 
ÉV/KÖNYV 1991-2021. Veszprém, Comitatus Társadalomkutató Egyesület, 2021, 22-
26. Az írás másodlagos/átdolgozott megjelentetéséhez a Kiadó hozzájárult.  
3 Vö. Magyarország Alaptörvénye. Alapvetés B/cikk(1)-(3) bek. 
4 Alaptörvény Alapvetés C/cikk (1) (2) bek. 
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(mai) önkormányzatokról, mivel amit mondani, írni akartam (a megelőző 
évtizedek egy-két százra tehető publikációi után) abban a néhány oldal-
ban talán sikerült összegeznem – leltárként, végelszámolásként.  

Elhatározásom megváltoztatására a közelmúltban tragikus körülmé-
nyek között elhunyt Szabó Gábor emlékére kiadandó kötet szerkesztői 
inspiráltak. Elfogadván érveiket, így kívántam eleget tenni a szabadlelkű, 
mély érzésű eszmei barátom iránti tiszteletemnek, részben átdolgozva, 
kiegészítve az eredeti alkotást, gondolatiságát azonban megtartva, s né-
hány új fejleményt is fölvillantva a legközelebbi múlt történéseiből. 
 
2. Előszelek 
 
Valamikor a nyolcvanas évek legvégén történt. Negyedik emeleti laká-
sunkban ágyban feküdtem begipszelt lábbal, amikor késő délután följött 
értem két (de az is lehet, hogy három) izmos, később naggyá lett (mely 
„nagyság” aztán a feledés homályába veszett) ifjú politikus.5 Nem sokkal 
ezután közülük ketten rövidebb-hosszabb ideig országgyűlési képviselők 
lettek, különböző „színekben”. A harmadik településvezetőként dolgozott 
egy ideig. Így központi, vagy helyi szinten befolyással bírtak az önkor-
mányzatokat is érintő jogalkotásra, avagy jogalkalmazásra. Ölükbe fogva 
vittek a szűk lépcsőházban a földszintre, betettek egy autóba, s indultunk 
a város egyik, már akkor retro kistermébe, hogy én is részese lehessek 
annak, ahogy a tizenegynéhány változást akaró fiatal egybegyűlt váteszi 
hevülettel létrehozzon egy kvázi ellenzéki szövetséget.6 Heuréka! 

Ne feledjük, a rendszerváltó törvények közül az egyesülési jogra vo-
natkozó megnyitotta az utat a társadalmi szerveződések előtt. Szerte az 
országban éltek, éltünk – a mi esetünkben egy területi, megyei hatókörű 
szervezet kapcsán – e lehetőségekkel. Még egy megjegyzés: az érdek-
képviseleti szervezet az akkori (elsősorban megyei) tanácsi hatalom elle-
nében kívánt föllépni, s belőle nőtte ki magát rövid időn belül egy orszá-
gos önkormányzati szövetkezés.  

Röviddel ezt követően tüntetni mentünk nagyon sokan (talán több ez-
ren is lehettünk), gyalogoltunk a hegy lankásabb vidékén, ösvényein a 
csúcsra, hogy „ilyen-olyan” pártokhoz, civil szerveződésekhez, vallási 
közösségekhez tartozók együtt tiltakozzunk, petícionáljunk a hatalom 
egy tervezett súlyos döntése ellen. Akkor és ott győztünk. Heuréka. (Ké-
sőbb kiderült ennek kérészéletűsége.)  

                                                 
5 Mindhárman ugyanazon térségben éltek. 
6 Külön tanulmányt érdemelne az akkori alapítók meglehetősen sokszínű életpályájának 
akárcsak fölvázolása is (kis magyar történelmi lecke). 
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Mármint amiatt, hogy ott és akkor – talán e tüntetés hatására is – az il-
letékes hatalomgyakorlók úgy döntöttek, azon a településen nem építenek 
atomtemetőt. Persze nem sokkal később a tőle légvonalban néhány kilo-
méterre, de már a megyehatár túloldalán lévő település lakossága némi 
(anyagiakat sem nélkülöző) meggyőzés eredményeképpen megszavazta a 
beruházást. S azóta is élnek és virulnak.7 A jelen írás terjedelme nem 
engedi meg, hogy más, hasonló megmozdulásokról, mozgalmakról is 
szóljak, így csak megemlítem a Dorogi Égetőművet, a Nagymarosi 
„Vámpírt” (avagy jóval későbben a Mecsekre telepíteni akart radarállo-
mást) és számos helyi, térségi mozgalmat, megmozdulást, melyek, így 
vagy úgy, közrejátszottak a rendszerváltó társadalmi közhangulat megte-
remtésében. 

 
3. Rendszervált/oz/tat/ás 
 

Április volt. A költő után szabadon: hányan is voltak, akik ujjongtak 
(ujjongtunk?), nincs tovább, gyertek szabadszellemű (köz)örömök, s 
pusztuljatok ti pártállami csökevények. Hisz mi akartuk, hogy építsünk 
egy szebb, új világot. 1990-et írtunk. Heuréka? 

Országgyűlési választások: MDF-győzelem; SZDSZ, s velük együtt a 
Fidesz, a két liberális párt ellenzékként a Parlamentben (az MDF, s az 
akkor kormányzóképes kisgazdák azóta eltűntek a történelem süllyesztő-
jében). Májusban koalíciós kormány. S, hogy el ne feledjem – annak el-
lenére, hogy vezetőiknek meghatározó szerepük volt a szovjet csapatok 
Magyarországról történő részleges, majd teljes kivonultatásában – a 
kommunisták, pontosabban szocialisták igen kis létszámú, „páriának” 
minősített frakciója küszködött az első szabadon választott Országgyűlés 
ülésein. Igaz, négy év múlva olyannyira megerősödtek, hogy az „istenad-
ta” akaratából nem csak hogy nyertek, de kormányt is tudtak alakítani az 
azóta úgyszintén eltűnt Szabad Demokraták Szövetségével. Nem tudom, 
jogos-e a kérdésföltevésem: most akkor felejt, vagy nem felejt a magyar 
nép?  

Ennek az évnek a nyarán jártuk az országot, kutakodni akarván arról, 
hogy abban a (történelmi?) pillanatban, néhány hónapban miként élték 
meg ott helyben a parányi falvaktól a nagyvárosokig az alattvalókból 
polgárokká avanzsált emberek a múlt rendszer váltását. Akkori interjúink 
válaszait lapozgatom: tájékozatlanság, bizonytalanság, kétkedés, a min-
dennapi lét félelme, s korántsem Heuréka.  

                                                 
7 És szerencsére nem sugároznak – a Szerző. 
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Az ún. „kettős hatalom” időszakában leledztünk. Idelenn (községek, 
városok, megyék) még a régi káderek uralták, vagy inkább csak vajúdták 
a terepet, tudván, hogy hónapjaik, napjaik meg vannak számlálva. S lőn. 
Odafönn megtörtént a rendszer váltása, korántsem aprópénzre: kárpótlás, 
földárverés, s a volt állami, vállalati gazdaságok magánkézbe kerülése, 
azaz a nemzetinek nevezett burzsoázia kialakításának kezdete, egy szűk, 
hatalomközeli réteg máig tartó, rohamléptekben történő gazdagodása. 
Kissé előremenve az időben: néhány száz vagy ezer ember – és családja-
ik – kezében hihetetlen mennyiségű vagyon; s néhány százezer (millió?) 
ember, miközben ma is ambivalens e korrupciót sem nélkülöző folyama-
tok iránt, a szegénység egyre drágább kenyerét8 majszolva éli minden-
napjait.   

Közben teltek a hónapok. Parlamenten kívül s belül egyaránt szakmai, 
politikai csatákat folytattak arról, hogy mikor legyenek a helyhatósági 
választások, hozzátéve, nem kevesen voltak, kik vallották: egy évvel el 
kellene tolni azokat.9 Halványuló Heuréka. 

Ugyanennek az évnek szeptembere utolsó napján végül is választot-
tunk helyi képviselőket, s ha nem is mindenütt, de a kisebb településeken 
polgármestereket is. Megalakultak a képviselő-testületek, aztán sajátos 
módszerrel nemsokára a megyei közgyűlések is. A kép teljessé vált, lét-
rejött az önkormányzati rendszer, megtörtént a helyi rendszerváltás. 
Mégiscsak (H)Euréka? 

A kép azonban így korántsem teljes. Mivel, főként a nagyobb város-
okban, valóban megtörtént a szerepcsere, de elsősorban a falvak világá-
ban azok a volt tanácselnökök, akik tisztességgel, becsülettel tették a 
helyi közösségért dolgaikat, immár általában független polgármesterként 
továbbra is megkapták a bizalmat a választópolgáraiktól. Az is igaz, hogy 
akkoriban e települési körben még nem pártpolitikai értékek alapján ad-
ták voksukat az emberek, s a pártok sem fordítottak figyelmet e vidékek-
re. (Az utóbbi egy-két parlamenti választás kampánya azonban ennek 
ellenkezőjét bizonyította, amit a választások eredményei igazolnak, így 
pl. a leghátrányosabb térségekben a kormánypártok győzelme.)  

 
4. Egységben (lett volna) az erő 
 
A helyi hatalom azé, aki megműveli. A „súlyok és ellensúlyok” elméle-
tének ismerete nélkül kezdtek kis és nagyobb térségekben, többen magu-
kat országosnak megfogalmazva szerveződéseket létrehozni azért, hogy 

                                                 
8 Csirkefarháttal gazdagítva. 
9 Sikerült – a Szerző. 
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majdan a központi hatalom ellenpontjaiként érvényesíthessék az önkor-
mányzati érdekeket.  

A sok bába közt aztán valahogy elveszett a gyerek, merthogy hiány-
zott mindezekből az együttes erő. Ki tudja, hogy ennek hiánya, az évtize-
deken át tartó szétforgácsolódás volt-e az egyik oka annak, ami történt. 
Pontosabban: ami nem történt. Így nem került sor arra, hogy valódi ösz-
szefogással bizonyítsák, hogy e rendszer (mármint az önkormányzati) a 
hatalommegosztás gyakorlása rendjének meghatározó tere, mely küzd 
nem a központi hatalom ellenségeként, hanem azért, hogy az ő döntése-
ikben kapjanak méltó súlyt a települések, térségek társadalma differenci-
ált világának értékei, érdekei.  

Csupán ízelítőül. A kezdetben hét, aztán kilenc azonos, vagy különbö-
ző típusú, magukat érdekképviseletinek minősített szövetség alapvető 
feladatának kellett volna lenni, hogy az önkormányzatokat érintő közpon-
ti döntések és a jogszabályok előkészítése során együttesen kialakított 
álláspontokat fogalmazzanak meg és küzdjenek azok érvényesítéséért. A 
gyakorlatban azonban egyrészt személyes érdekekből, másrészt, mivel e 
szövetkezések (sokszor váltakozva) különböző pártok holdudvaraiban 
leledztek, a több mint 30 esztendő alatt nem jött létre egyetlen, vagy fo-
galmazzak tényszerűbben, egységes országos szövetség, hanem ki-ki 
járta a maga, hatalomhoz dörgölődző, vagy éppen azt azért kritizálgató 
útját. Így az egymásnak is ellentmondó állásfoglalásaik között könnyen 
tudott lavírozni a mindenkori hatalom. Ma pedig, némi túlzással – két 
szövetség kivételével, amelyeknek vezetői a média rendszeres szereplői – 
mintha a többiek el is tűntek volna a nyilvánosság elől, egyébként pedig 
az önkormányzati érdekképviselet belesimult a NER10-be.  

 
5. Múltidéző 
 

A korábbi önkormányzati törvény11 a közhatalom önkormányzati típu-
sú helyi gyakorlásáról, no és a demokratikus decentralizációról szólt, 
együtt a népfelség elvének érvényre juttatásával. Ennek alapján az első 
két évtized a széles felelősségű önkormányzatiságot priorálta, s határozta 
meg ekként, ezen az alapon az önkormányzatok feladatait, hatásköreit, s 
szabott a Parlament saját maga számára is korlátokat, amikor rögzítette, 

                                                 
10 Általában a rövidítések magyarázatra, vagy kifejtésre szorulnak. Ezt én most nem 
teszem. Kérem a Tisztelt Olvasót, hogy ha bővebb információkat akar erről tudni, úgy 
vegye igénybe a különböző internetes böngészőket.  
11 1990. évi LXV tv. (Ötv.) 
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hogy a helyi közügy más szervezet hatáskörébe csak kivételesen utalha-
tó12. 

Az első ciklusban – a jelzett szabályozás gyakorlati megvalósulásában 
bízva – nem kevesen voltunk, kik hittek abban, hogy minden ellentmon-
dás, súlyos gondok ellenére a helyi önkormányzás a helyi társadalom 
érdekében és annak fölhatalmazására a falvakban, városokban élők életé-
nek szolgálatát, jobbá tételét, a közösségi kormányzást teremti majd meg. 
És ez más lesz, mint a többpártrendszer törvényei szerint működő köz-
ponti hatalomgyakorlás.  

Más is lett. Mert ne feledjük, amiket azokban az esztendőkben tettek a 
helyi politikusok, polgármesterek, jegyzők, képviselők. Törvény adta 
fölhatalmazásukkal éltek: önerőből, lakossági hozzájárulásokból, hazai, s 
azután európai uniós forrásokból varázsolták településük (térségük, me-
gyéjük) világát: utak, járdák, tiszta víz és villany (!), csatorna, vezetékes 
gáz, megszépült kultúrházak, közösségi terek, iskolák, templomok, rend-
be tett temetők, s újonnan épült játszóterek fémjelzik – föl nem sorolható 
más érdemek mellett – az első esztendőket, talán évtizedet. 

Az is igaz persze, hogy (főként a második évtized vége felé) nem ke-
vesen cáfolták az előzőekben írtakat, merthogy túl nagy az önállóságuk, 
túl széles a felelősségük, nagy a demokrácia-deficit, rendkívüli problé-
mákat okoz a szétaprózottság, a több mint 3000 önálló köztársaságra, 
jellemző a pazarlás, a lakossági bizalom is lényegesen csorbult. Eközben 
erősödtek a társadalmi bázisukat jelentő civil világ képviselőinek egy-
mással szembeni politikai töltetű lövészárkai, s az önkormányzatok mel-
lett megkezdődött (véglegessé vált) a pártosodásuk, mely folyamatok 
döntő kihatással voltak (vannak) a helyi közvilág alakulására.  

Az pedig, hogy a hatalom megosztásában az önkormányzatok is sze-
repet kaphatnak (mármint az önkormányzati rendszer), a jótékony feledés 
homályában veszett és ott is maradt. (Mindörökre?) 

Így távlatokból nézve tényként rögzíthető, hogy az önkormányzatok 
nem lettek a jogállam és a demokrácia tartópillérei. S szemben azzal, ami 
az első esztendők közvélekedését átjárta és amire a regnáló politikusok is 
büszkén hivatkoztak: korántsem lettek a rendszerváltás nyertesei, hanem 
levonva a tanulságokat, maga az önkormányzatiság a nagy, vagy legna-
gyobb vesztesek között lebeg (amíg el nem süllyed). 

 

                                                 
12 Szakmai szempontból hangot kell adni azonban annak is, hogy az ekkor bevezetett 
önkormányzatokat érintő jogalkotás sutba dobta az előző időszak (tanácsrendszer) 
eredményes, jó és tovább vihető példáit, gyakorlati megoldásait – e körből kiemelve az 
ún. Harmadik tanácstörvényt (1971).  
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6. Közeljelen 
 
Ha az önkormányzatokat érintő első törvényi szintű normát összevetjük a 
bő egy évtizeddel ezelőtt megalkotottal, elvileg ez utóbbi kapcsán sem 
lehet okunk a panaszra, hiszen jóval több, mint félszáz feladatot, vagy 
inkább feladatkört, szolgáltatást, ellátási lehetőséget sorol, az önkor-
mányzatok adottságaira alapozott differenciálás kötelezettségével.  

A hatályos norma (kommentár nélkül idézem) más hangsúlyokat emel 
ki. Így pl. az egységes államszervezetben való létüket, az államcélok 
megvalósításához való hozzájárulást, a jogszabályi kötelezettségek telje-
sítését, a helyi közösségek öngondoskodásra való képességének erősíté-
sét – érvényre juttatva az állampolgári felelősségérzetet. 

A terjedelmi korlátok nem engedik meg, hogy érdemi észrevételeket 
fogalmazzak meg ennek részletkérdéseit illetően. Két megjegyzést azon-
ban mindenképp tennem kell. Az egyik, hogy mindazt, amit az új tör-
vény13 rögzít, gyakorlatban a későbbi jogszabályok nem valósították 
meg, egyúttal meghatározva a feladatellátás szakmai, gazdasági és egyéb 
feltételeit, hanem önkormányzati szempontból nézve nagyrészt kiüresítet-
ték a törvényi normákat. Ennél is fontosabb azonban, hogy e részben 
keret-, részben túlrészletező jogszabályban foglaltak egy részét az ágazati 
normák eliminálták, vagy elvonták az önkormányzatoktól. A mindenna-
pokban is tapasztalhatjuk, hogy a helyi szolgáltatások biztosításában 
mind nagyobb szerepet kap a többszintű állami centralizáción, államosí-
táson, vagy kiszervezésen nyugvó valamely más szerv, lásd. pl.: vízgaz-
dálkodás, egészségügy, szociális és gyermekvédelmi ellátás stb. 

S vajon miként viszonyultak mindezekhez az önkormányzatok? Nyil-
vánvaló, hogy önkormányzata, pontosítva: képviselő-testülete, bizottsá-
gai stb., gazda(g)sága, szegénysége, szakmai, politikai értékelkötelezett-
sége válogatja. Ugyanez még inkább érvényes a helyi képviselőkre, hiva-
tali dolgozókra, s különösen a polgármesterekre, akiknek a Mötv. – a 
legkisebb falvakat is beleértve a legutóbbi országgyűlési választások 
előtti évben „bölcs” döntéssel, jóérzékkel módosítva a Mötv-t, elég szé-
pen megemelte a tiszteletdíjukat14.  

Föl kell tenni ugyanakkor azt a kérdést is, hogy az előzőekben írtakat 
hogyan élték meg az emberek ott helyben. Egyáltalán lecsapódtak-e 
                                                 
13 2011.évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 
14 Pl. a megyei jogú város és a fővárosi kerületek polgármestereinek illetménye havi 
1.300.000 Ft. De még egy olyan kistelepülésen is, ahol gyakorlatilag csak a „semmi 
van” (intézmény nincs, a kocsma is rég bezárt, az infrastruktúrát az előző években ki-
építették), illetményük egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező pedagógusénak leg-
alább kétszerese, majd’ háromszorosa.   
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mindezek, s ha igen, pozitív, vagy negatív értelemben az ő életvitelükre, 
életminőségükre, mivel az ellentmondások itt is megjelennek. Közismert, 
hogy az óvoda fenntartásának kivételével a közoktatás elkerült az ön-
kormányzatoktól (ld. államosítás). Kérdés azonban, hogy a település tár-
sadalma számára jelentett-e ez bármilyen ellenérzést. Merthogy pl. az a 
gyakorlat, hogy érdemes átadni az iskola fenntartását az egyházaknak, 
vagy nemzetiségi önkormányzatoknak, hiszen akkor jóval nagyobb álla-
mi támogatásban részesülnek, a helyi polgárok döntő részének támogatá-
sát bírta, bírja.  

Az eddigiekben magát az igazgatást alig érintettem, pedig erről is 
szólni kell. A megyei közigazgatási hivatalok, a járási hivatalok, kor-
mányablakok, s a hozzájuk telepített egyre több feladat és hatáskör lé-
nyegében sokadlagossá tette az önkormányzati igazgatást. „Baj ez?” – 
tehető föl a kérdés. Nem biztos, hisz tapasztalhatjuk, hogy a professzio-
nálisan működő, tartózkodó kedvességgel „egyenruhában” ügyeinket 
intézők az ügyfelek nagyrészének elégedettségét bírva szolgáltatnak. 
(No, de miért is nem lehetett volna megszervezni mindezt az önkormány-
zati szférán belül?)  

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzatok (itt most a 
hivatalokra, közös hivatalokra gondolok), jelentéstételi, beszámolási, 
statisztikai, nyilvántartási, információadási, adatkezelési és továbbítási 
kötelezettségük csökkentek volna, sőt – hiába az eKözigazgatás és az 
informatikai, számítógépes ügyintézés, az itt dolgozók zömének vélemé-
nye szerint adminisztrációs terheik jelentősen nőttek. Nem is beszélve 
azokról, ahol nemzetisági önkormányzatok is működnek (melyek száma 
immár jóval több mint 2000), mivel az ő önkormányzatiságuk gyakorlá-
sának feltételeit is e hivatalok dolgozói biztosítják.  

Mennyi mindenről, s azok ellenkezőjéről kellene még írni (főként az 
önálló tulajdonról és gazdálkodásról, pontosabban annak foszlányairól), 
de ez már meghaladná az írás terjedelmét. Helyettük egy másik 
csorbulatra utalok, ez az önkormányzati rendszer fölötti gyámkodást biz-
tosító, hallatlan széles spektrumú ellenőrzési rendszer, mely kiterjed a 
szervezet és működés, feladatellátás legapróbb részleteire is: az ún. ASP 
bevezetése, a bírságolástól a helyi normaalkotásig terjedő törvényességi 
felügyeleti eszközök, különböző miniszterek jogosítványai, a Magyar 
Államkincstár, az Állami Számvevőszék, esetenként az európai uniós 
szervezetek, a kötelező belső kontroll, s a mindezeket rögzítő 30-40, 
többezer oldalt kitevő belső szabályzat regulái. 
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7. Zárszó helyett 
 
Kérdezem végül, hogy „ment-e a könyvek által előbbre a világ?” A há-
rom évtized alatt született sok tízezer (százezer?) tanulmány, a több ezer-
re tehető kézikönyv, útmutató, monográfia, PhD dolgozatok garmadája, 
megszámlálhatatlan pályázat, kutatási program, jó és rossz gyakorlatok 
fórumai,  különböző típusú, fajsúlyú polgármesteri és jegyzői továbbkép-
zések, hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos műhelyek (kutató-
intézetek, egyetemek) szakmai tanácskozásai, állásfoglalásai, szaklapok-
ban megjelent publikációk sokasága ellenére, mely ugyan kritikus, de 
hatalmas tudáshalmazt adhatott (volna) az önkormányzatokról az önkor-
mányzatokért a hatalomnak („a hatalmasoknak”) hogy hasznosítsa azo-
kat… Mi lett velük? Valószínű, porosodnak a mostanság egyre több he-
lyen bezáró könyvtárak mélyén. 

Immár több mint harminc esztendő. Mennyi örömöt, bánatot, sikert és 
sikertelenséget, bukást és győzelmet, szépséget és gaz(dag)ságot hozó 
évtizedek, melyeknek bizonyítani kellett volna a helyi autonómia, ön-
kormányzás primátusát, s gyakorolni nem is a helyi közhatalmat, hanem 
valóban önkormányzati módon szolgálni a helyi társadalmat. 

Az elmúlt év őszén, szeptember 30. előtt fejeztem be az eredeti íráso-
mat. Mely 2000 óta az önkormányzatok napja, amit ünnepelni illene. 
Kérdés, van-e mit ünnepelni? Az egy évtizeddel ezelőtti (20 éves az ön-
kormányzati rendszer) konferencia eredményeit megjelentető jubileumi 
kiadvány címe volt a „Születésnap, vagy halotti tor?” Most megismét-
lem: születésnap vagy hatotti tor. Válasszatok.  

Miért hagytam, hogy így legyen? Miért hagytad, hogy így legyen? 
Miért hagyta, hogy így legyen? Miért hagytuk, hogy így legyen? Miért 
hagytátok, hogy így legyen? Nem hagyták, hogy úgy legyen. 

 
8. A „nem csak” -okról15 
 
2022. október második felében zártam le jelen formájában e kéziratot. Az 
első írásom óta több mint sorsfordító események zajlottak nem csak kis 
hazánkban, de egész Európában. Közülük első helyre kívánkozik a 
COVID-járvány, melyben a közigazgatás, benne az önkormányzatok, a 
jegyzők, a hivatalok dolgozói igyekeztek tenni úgy dolgaikat, ahogy ezt a 
nemegyszer nehezen érthető, vagy értelmezhető központi jogszabályok, 
vagy annak nem minősülő utasítások, netán „levelek” között tehették. 
Köszönet érte.  

                                                 
15 Szerző írása címében jelzett közbevetést kívánja egy-két példával fölvillantani.  
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Külön kell szólni a polgármesteri szerepvállalásról, annak ellentmon-
dásosságairól, hiszen az egészségügyi veszélyhelyzet idején ők voltak 
jogosultak és kötelesek a képviselő-testületek hatáskörébe tartozó dönté-
seket meghozni, s tették ezt többségében jószándékkal, biztosítva a testü-
letek tagjainak valamilyen módon való részvételét a döntések előkészíté-
sében, s persze voltak olyanok is, kik nem csak éltek, de visszaéltek e 
rájuk ruházott hatalommal.  

Ennél fontosabb, hogy a több mint fél évszázados európai béke – a 
délszláv háborút követően ismételten – megtört egy Unión kívüli hata-
lom, Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt, minek szerteágazó kö-
vetkezményei (nevezzük pl. nevén: szankciópolitika, energiaválság) le-
csapódtak Magyarországra is, ezen belül súlyosan érintve az önkormány-
zatok, s az általuk fönntartott intézmények, az ott dolgozók életét, kilátá-
saikat, kilátástalanságaikat. Nem is beszélve arról, hogy – e háború meg-
ítélése kapcsán is – újabb szakadékok keletkeztek a magyar társadalmon 
belül.  

Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy a tragikus mérvű energiaválság 
mellett a ki tudja miért egekbe szökő infláció okából az önkormányzatok 
a kormányzat segítségéért esedeznek. Kérdés, hogy meghallgatásra talál-
nak-e. Márcsak azért is, merthogy a Kormány a közigazgatás legfőbb 
szerve, s amennyiben biztosítja az alárendeltségében lévő államigazgatási 
szervek működésének feltételeit, vajon ezzel a kötelezettséggel nem jár-
na-e együtt, hogy ugyanezt tegye az önkormányzati rendszer egységei-
vel?  

S történt még valami, aminek látszólag nincs köze az önkormányza-
tokhoz, ez a 2022. április 3-a, az országgyűlési választások éjszakája, 
amikor kiderült, hogy a 2010 óta hatalmon lévő koalíció újabb négy évre 
kapott 2/3-os többséget a Parlamentben, s úgy tűnik, hogy a politikai vál-
tógazdaság lehetősége a messzi távolba került, ha egyáltalán sor kerül rá 
valamikor.16 

Még a COVID-járvány időszakában a Magyar Országgyűlés visszaál-
lította a megyék (pontosabban a megyei kormányhivatalok) élére a főis-
páni státuszt, s a gránitszilárdságú Alaptörvény ki tudja, hogy már há-
nyadik módosításával 2023. január 1-i hatállyal a megyéket át, avagy 
visszakeresztelte VÁRmegyékké. Egy korántsem költői kérdés: e dönté-
sek csupán formálisak, s valóban a múlt hagyományainak tiszteletén ala-
pulnak, avagy a jövő évben ki tudja milyen irányban és tartalommal a 
törvényhozás az önkormányzati rendszer megváltoztatását is célul tűzi 

                                                 
16 A Fidesz, a Parlament, s a Kormány vezérpolitikusainak nyilatkozatai nem ezt sugall-
ják. 
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majd ki, nem kizárva a központosítás, államosítás (újmódi tanácsosítás?) 
elmúlt esztendőkben folytatott gyakorlatát?17 

≈ 
 

A következő néhány bekezdésnek úgy tűnhet, hogy nincs semmilyen 
átkötése az előzőekben írtakhoz. Hitem szerint azonban mégiscsak ide 
kívánkozik.   

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent.18 Nekem szülőha-
zám… Itthon vagyok. Magyar vagyok, magyar állampolgár vagyok. S ha 
tetszik, „másként gondolkodó” mármint azokhoz képest, akik tőlem elté-
rően gondolkodnak másként. Tény, ők vannak többségben. Engem vi-
szont az vezérelt, így is tisztelegve Gábor személyisége, munkássága 
előtt, hogy „mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret […] szabad-
ságához […], mely magában foglalja a vallás, vagy más meggyőződés 
megválasztását és azt a szabadságát, hogy meggyőződését […] kinyilvá-
nítsa […], gyakorolja, vagy tanítsa”.19 

Amikor átküldöm a kötet szerkesztőjének ezt az írást, a tanítás iránt 
érzett felelősségük tudatában petícionálnak, polgári engedetlenségi moz-
galmat folytatnak, sztrájkolnak a tanárok, a diákok és szülők támogatásá-
val a tudás tisztaságáért. Az október 23-i Nemzeti Ünnepünkön Budapes-
ten szolidaritási tüntetés erősítette követeléseiket.  

1956 ünneplése most is ugyanúgy történt szerte az országban, mint az 
elmúlt években, évtizedekben – itt-ott különböző és új hangsúlyokkal, 
jelszavakkal ki-ki mondta azt, amit. Én is így teszek: éljen Hazánknak az 
európai népek közösségén20 belüli, ellenség21-nélküli szabadsága.  
 
Ifjúság, a jövendő a Ti kezetekben van.  
Bár, ki tudja. 
 
 

                                                 
17 Látja – Nem látja – Na látja. 
18 Nem gondolom, hogy van oly honfitársam, kinek számára Radnóti örökveretű sorai 
külön hivatkozásra szorulnának. 
19 Alaptörvény VII. Cikk (1) 
20 Nem kizárva másokat, de gondolva itt elsősorban az Európai Unióra. 
21 Ellenség-képek – a Szerző 
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Hegyi Gyula∗∗∗∗ 
 

Az atomizált társadalom önmagában is féldiktatúra 
 
„Nem létezik olyasmi, hogy társadalom.” (No such thing as society.) A 
brit munkásmozgalmat lényegében szétverő Margaret Thatcher hírhedt 
mondása a magyar rendszerváltozás idején sokak számára politikai prog-
ram lett. Az SZDSZ és akkori liberális szövetségese, a Fidesz nyíltan a 
szakszervezetek, a termelőszövetkezetek, mindenfajta társadalmi önszer-
veződés szétverésére törekedett, a piaci viszonyokkal helyettesítve a kö-
zösségi szolidaritást. Sajnos, az úgynevezett reformszocialisták között is 
sokan voltak, akik egyéni haszonból, vagy a korszellem által megtéveszt-
ve segédkeztek minden baloldali mozgalom alapjának, a társadalmi ön-
szerveződésnek a felszámolásában. A hagyományos osztályszerkezet és a 
társadalmi szolidaritás széthullása megfelelő terepet tetemtett ahhoz, 
hogy a szociális demagógia, a fékezett habzású nacionalizmus és az ala-
mizsnaként osztogatott segélyek, rezsicsökkentések révén sikerrel mani-
pulálhatóak legyenek az atomizált társadalomban élő emberek.. 

A folyamat már a rendszerváltozás előtt, a nyolcvanas években meg-
kezdődött, amikor megindult a munka kiszervezése az állami szektorból. 
Sok dolgozó ember immár nem a szakszervezettől, a munkahely sikeré-
től, az ország előrehaladásától, hanem egyéni vállalkozásoktól várhatta a 
jövedelme emelkedését. A közösségi társadalom alapjai aztán a tömeges 
privatizációval, másfél millió munkahely megszűnésével és a valós ér-
dekvédelem szétverésével omlottak össze. Másfél millió ember, családjá-
val együtt a nemzet fele került ki a biztos munkahely, a munkahelyi kol-
lektíva, a szakszervezet és az alapvető szociális biztonság világából. Ez a 
társadalmi katasztrófa a média és az értelmiség cinizmusa miatt szinte 
minden társadalmi ellenállás nélkül, gyilkos cunamiként söpört végig 
Magyarországon. A politikai vitákból és az alkotmányos berendezés mo-
delljeinek versengéséből eleve kimaradt a „tőke vagy munka”, a „közös-
ségi vagy magántulajdon” alapvető kérdése. A politikusok és az új jog-
rendet megalkotók csak olyan alternatívák között választhattak, mint a 
„nemzetközi vagy nemzeti tőke”, illetve a „szociálisabb vagy neoliberális 
kapitalizmus”. Az első kérdésben a hagyományos („nemzeti”) és a mo-
dern („globalista”) erők csaptak össze, míg az utóbbiban szavakban in-
kább az előbbi, tettekben inkább az utóbbi érvényesült a különböző kor-
mányok idején. 

                                                 
∗ Újságíró, 2004 és 2009 között az Európai Parlament képviselője 
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A rendszerváltozás óta eltelt három évtizedben a társadalom atomizá-
lását, a tőkés logikától független szerveződések szétverését célzó politika 
az élet szinte minden dimenziójában megjelent. Ha ezeket sorba vesszük, 
azt látjuk, hogy a látszólag egyedi, technikai jellegű változtatások is mind 
a társadalom atomizálásának, a közösségi szerveződés és a szolidaritás 
felszámolásának az irányába hatnak. Az első és legfontosabb lépésekben 
az akkori MSZP-t leszámítva minden párt részt vett. Ez volt a szakszer-
vezetek megosztása, anyagi eszközeinek és jogi lehetőségeinek meg-
gyengítése, liberális vagy „nemzeti” álszakszervezetek kreálása, a mun-
kahelyi érdekvédelem szétverése. A mezőgazdaságban ugyanezt a felada-
tot a termelőszövetkezetek felszámolása jelentette, ami a falut hamarosan 
visszalökte a feudalizmusba. Még ezeknél a tragikus veszteségeknél is 
kevesebb szó esik arról, hogy az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
önkormányzat megszüntetésével eltűnt egy társadalmi ellenőrzés alatt 
álló, az államtól és a tőkétől is független vagyontömeg, amely a szociális 
piacgazdaságokban enyhíteni tudja a piacgazdaság társadalomromboló 
hatását. Pedig az 1993-as társadalombiztosítási önkormányzati választá-
sokon több mint hárommillió ember adta le a szavazatát a tb-
önkormányzati listákra, azokra, akik az állam és a piac helyett demokra-
tikus felhatalmazással kezelhették volna a hatalmas társadalombiztosítási 
pénztárakat. A szociális demokráciának ez a zsenge, hamar kivéreztetett 
kísérlete mára lényegében a köztudatból is kitörlődött. 
 
1. Anyagi eszközök a társadalmi kohézió szétverésére 
 
Az elmúlt három évtizedben félelmetesen megnőttek a jövedelmi különb-
ségek. A rendszerváltozás táján a legfelső és legalsó decilis közti arány 
nagyjából akkora volt, mint Svédországban, vagyis az államszocializmus 
reformjai során a nyolcvanas évekre egyfajta szociáldemokrata típusú 
újraelosztási modell alakult ki. Mára ez az arány sokat romlott, bár több 
nyugat-európai társadalomban még nagyobb ez a különbség. Magyaror-
szágon viszont kiugróan magas a legfelső egy százalék, a NER-
arisztokráciához tartozó százezer ember és a legfelső öt százalék jöve-
delme a maradék 95 százalékhoz képest. Az újburzsoázia magamutogató 
gazdagsága nemcsak a szegények, hanem a középosztály helyzetéhez 
viszonyítva is kirívó. 

Ezt szolgálja a híres-hírhedt egykulcsos adó, így minél gazdagabb va-
laki, annál inkább haszonélvezője a létező legantiszociálisabb adópoliti-
kának, amely nyíltan a jövedelmek szétszakadását szolgálja. Ennek fenn-
tartásában azonban rövidtávon a középosztály módosabb része, benne 
sok szorgalmas, kreatív fiatal vállalkozó és értelmiségi is érdekelt. Ez az 
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egyik leghatékonyabb eleme a társadalmi progresszió gyengítésének. Bár 
a jobb módú értelmiségieknek, becsületes vállalkozóknak hosszabb távon 
az lenne az érdekük, hogy egy szociálisan fejlett, alapvetően elégedett és 
a szegénységet megszüntető társadalomban éljenek, rövidtávon kétségte-
lenül anyagi hasznuk van az egykulcsos adó fenntartásában. A 2022-es 
választáson az ellenzéki koalíció nem is mert erről a dilemmáról beszélni, 
sikerrel tabusította ezt a témát. 

A társadalom atomizációját szolgálja az adózási trükkök részleges to-
lerálása is. Ha a dolgozók jövedelme nem a szakszervezetek bérharca, 
hanem a vállalkozás adócsalása (minimálbérre bejelentés stb.) révén 
emelkedik meg, akkor ez a „siker” szétveri a kollektív érdekérvényesítést 
a munkahelyen. A munkaadóval való közös csalás valójában csak az 
előbbi érdekeit szolgálja, de a kiszolgáltatott munkavállaló minden extra 
forintnak örül. A trükközés árát hosszabb távon természetesen a dolgozó 
emberek fizetik meg a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékok elcsalá-
sával. Az előbbit kollektíven a rossz állami egészségüggyel, az utóbbit 
egyénileg is a majdani alacsony nyugdíjban szenvedik meg. 

Hazug és félrevezető az átlagjövedelem számításának erőltetése a me-
dián jövedelem helyett. A társadalom egyre nagyobb többsége a kevesek 
kirívóan magas jövedelme miatt az átlagnál kevesebbet keres. Ezzel 
azonban nincs tisztában, és hajlamos azt hinni, hogy ő csak egyéni vagy 
lokális okokból szegényebb az átlagnál. (Egészen primitív példával élve, 
ha József félmilliót keres, Béla 250 ezret és Emőke 150 ezret, akkor az 
átlagjövedelmük 300 ezer forint, míg a medián jövedelem csak 250 ezer 
forint.) Minél torzabb a jövedelmek eloszlása, annál félrevezetőbb az 
átlagjövedelem fogalma. 

A három hónapra korlátozott álláskeresési járulék a magas munkanél-
küliség idején az elnyomorodáshoz vezethet. Munkaerőhiány esetén pe-
dig azt nehezíti meg, hogy a dolgozó ember megtalálja a képességeinek 
és igényeinek leginkább megfelelő munkahelyet. Az idő szorításában ne 
ő válasszon munkahelyet, hanem őt válassza ki a tőke. 

A családok végzetes kiszolgáltatását jelentik az úgynevezett „becsalo-
gató” lakhatási támogatások. Az ilyen otthonok gyakran előnytelen kör-
nyéken, túlárazott és silány építőanyagokból épülnek fel, egy életre szóló 
eladósodást jelentenek, és a „beígért” gyerek megszületésének elmaradá-
sa esetén extra terhekkel járnak. Az önkormányzati bérlakások megoldást 
jelentenének elsősorban a fiatal családoknak, de a kapitalista logika ideo-
lógiai okokból is gáncsolja ezt a kezdeményezést. 

Bár nem magyar „találmány”, az európai kapitalista rendszer sajátos 
intézménye az úgynevezett földalapú támogatás, vagyis a termőföld tu-
lajdonosának juttatott uniós kifizetés. Reformjánál kétségkívül töreked-



417 

nek környezeti, tájvédelmi és hasonló értékek védelmére is, de a végső 
értelme mégis az, hogy a mindannyiunk adójából származó anyagi támo-
gatást nem a földeken dolgozó ember, hanem a tulajdonos kapja. 
 
2. „Szolgáltatások” a társadalom tartós megosztására  
 
A szolgáltatások rendszerének átalakítása a közösségiről a magánellátás-
ra, az ingyenesről a fizetősre, a jómódúak extra megjutalmazására és a 
szegények még mélyebbre taszítása mind a társadalmi kohézió szétveré-
sét szolgálja.  

Az egészségügyben egyre jobban elválik egymástól a lepusztulóban 
levő állami és a feltörekvő magánellátás. Ráadásul a jobban szituált, fő-
leg értelmiségi páciensek a fizető rendszer igénybevétele mellett még az 
állami ellátásban is előnyt harcolnak ki maguknak a szegényekkel, orvos-
ismerős nélküli emberekkel szemben. Pedig legutóbb éppen a pandémia 
mutatta meg, hogy vészhelyzetben mindannyian csak az állami, sőt, uni-
ós szintű egészségügyre számíthatunk, ennek fejlesztése nélkül hosszabb 
távon az egész társadalom teljesítő képessége látványosan romlik. 

Nagyjából ugyanaz mondható el a közoktatásról és még inkább a fel-
sőoktatásról. A jelenlegi magyarországi rendszer még más kapitalista 
országokhoz képest is kiemelten a társadalmi mobilitás ellen dolgozik, 
célja egy szűk elit és egy képzetlen, öntudat nélküli helóta-tömeg előállí-
tása. Az állami és magán oktatás mellett jelen van az egyházi iskola is, és 
óriási különbség van az állami iskolák, felsőfokú intézmények színvonala 
között. A rendszerhez hű kispolgári és kistisztviselői réteg képzését szol-
gálják azok a papíron felsőfokú diplomát adó intézmények, amelyek ok-
levelei nem versenyképesek a privát munkaerőpiacon, és csak az állam-
hatalom számára képeznek engedelmes tisztviselőket. 

A felsőfokú képzés megváltoztatása, a kredit- és a Bologna-rendszer, a 
hallgatók kényszerű munkavállalása megakadályozza a sok éven át ösz-
szetartó diákközösségek kialakítását, hasonlóan az oktatók másodállásai-
val. Ezzel a szellemi ellenállás és progresszió egyik hagyományos formá-
ja ürül ki. 

A szegényeket, az elhanyagolt vidékek lakóit a közösségi közlekedés 
fokozatos leépítése is kizárja az oktatási, egészségügyi és kulturális szol-
gáltatások igénybevételéből. Míg, másfelől, egyes kiemelt körzetek köz-
lekedésének a fejlesztése az eleve jobb helyzetben levőket szolgálja ki. 

Az anyagi juttatások, adózási szabályok és szolgáltatások egészéről 
elmondhatjuk, hogy azok nemcsak profitelvűek, hanem a tőkével rendel-
kezők, a jómódúak, a kormányzati kegyeltek számára célzott újraelosz-
tást is megvalósítanak. A rendszer ennyiben túl is lép az újraelosztást 
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tagadó neoliberalizmuson, az újraelosztást egyenesen a szegények elle-
nében működteti. Ennek a gyakorlatnak a demoralizáló hatása jól látható. 
Egyre több az olyan ismert művész, értelmiségi, vállalkozó, aki elvei és 
ízlése alapján utálja a rendszert, de saját juttatásai és az ellenzékben való 
csalódása miatt csendben belesimul a mai rendszerbe. 
 
3. Politikai és ideológiai eszközök a társadalmi ellentétek további 
szítására 
 
A rendszer a nyolcvanas évek végétől tagadja a társadalmi osztályok lé-
tezését, és minden eszközzel igyekszik kitörölni a tudatból a tőke és a 
munka alapvető konfliktusát, a szocialista baloldali és a kapitalista jobb-
oldali út választásának a lehetőségét. Ehelyett másodlagos vagy mondva-
csinált ellentétekkel növeli a társadalom megosztottságát, hergeli egymás 
ellen az embereket. A műveltebb, alapvető anyagi egzisztenciával ren-
delkező, bizonyos politikai tudattal rendelkező rétegekben ilyen témák a 
Trianonhoz, a valláshoz, a nemi identitáshoz való viszony, vagy a család-
tagok személyes történelme. Egy kulák nagyapa, egy Erdélyből elűzött 
nagymama, másfelől egy zsidó munkaszolgálatos vagy munkásőr felme-
nő gyakran több generáción keresztül meghatározza a politikai oldal vá-
lasztását. Holott e történelmi tragédiák kibeszélése, közös nemzeti ügy-
ként kezelése lehetővé tenné, hogy a mai nemzedékek történelmi terhek-
től szabadon döntsenek a jelen és a jövő kérdéseiről. 

Az elmúlt időben felerősödött a külpolitikai alapú megosztottság is 
olyan kérdésekben, mint az orosz-ukrán háború, Putyin elnök és a NATO 
megítélése, a Nyugathoz való kritikátlan lojalitás vagy annak erős kriti-
kája. Ezek elsősorban az ellenzéki rétegeket osztják meg, a liberális de-
mokrácia és az antiimperializmus sokáig eltemetett ellentéte egyre gyak-
rabban tör elő az ellenzéki összefogás sikertelenségét látva. 

A legszegényebb, a politikától távol álló rétegekben a kormányzati 
osztogatás, a helyi hatalomnak való kiszolgáltatás kikényszeríti a rend-
szer támogatását, de kisebb arányban létezik a mindenféle hatalommal 
szembeni ösztönös ellenszenv is, amelyet a parlamenti ellenzék nem tud, 
vagy nem mer felhasználni. 

Nem könnyíti meg a tisztánlátást, hogy a Fidesz és a mai ellenzék a 
maga kormányzati, illetve ellenzéki idejében száznyolcvan fokos fordula-
tot vett olyan fajsúlyos témákban, mint Paks bővítése, az Oroszországhoz 
és Kínához való viszony és a kínai beruházások. Ezeket az úgynevezett 
„baloldal” ma éppoly hevesen támadja, mint annak idején a Fidesz és 
vice versa. Az ellenzék szavakban a roma integráció nagy támogatója, 
ami miatt sok nem roma elfordul tőlük, miközben a cigány szavazatok 
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óriási többsége automatikusan a Fideszhez vándorol. Ennek a kérdésnek 
a kibeszéletlen volta is megosztja azokat, akiknek egyébként közös érde-
kük lenne a cigányság felemelése és a rendszer leváltása. 

A média is tökéletesen kiszolgálja a társadalom atomizálását és a le-
hetséges ellenzék megosztását. A lakosság nagy tömegéhez csak a kor-
mányzati propaganda jut el. Egy szűk kisebbségnek még mindig van 
kormánykritikus médiája, ez azonban a kormánypártinál is piacpártibb, 
olykor szinte paródiaszerűen ultra-kapitalista. Jórészt olyan témákban 
támadja a kormányt, amelyek a többség számára lényegtelenek, vagy 
éppen ellenszenvesek. Woke, gender, hazánk elmaradottsága, az országot 
érő minden külső támadással való kritikátlan azonosulás és az amerikai 
demokrata vezetés iránti ájult lelkesedés. Kulturálisan mindent elönt 
benne az amerikai sportcirkusz és a hollywoodi mozi kultusza. Olyasfajta 
Orbán-ellenességet tol, amely egyetlen szavazatot sem hoz az ellenzék-
nek, inkább csak tömegszórakoztatásul szolgál az egyre szűkülő, radiká-
lisan ellenzéki tábornak. Le- és felminősíti, osztályozza a különböző el-
lenzéki pártokat a szerkesztők ízlésének és privát kapcsolatrendszerének 
megfelelően. 

Egészében elmondható, hogy a sikerrel atomizált társadalomban nincs 
lehetőség valódi demokráciára, még a formálisan szabad választások ese-
tén is féldiktatúráról kell beszélni. Az emberek többsége nem tud érdem-
ben tájékozódni a valós politikai és gazdasági folyamatokról. Megszűnt 
vagy végzetesen meggyengült a munkahelyi érdekvédelem, az önkor-
mányzatok részint elszegényedtek, részint a pártok kifizető helyeivé vál-
tak, a szociális juttatások egymás ellen hergelik a különböző rétegeket. 
Mindez nem csak magyar jelenség, voltaképp a kapitalista rendszer logi-
kus következménye, de a demokratikus hagyományok gyengesége és a 
félperiférikus helyzet miatt nálunk meghatározóbb, mint a nyugati de-
mokráciákban. 
 
4. Sto gyéláty? 
 
Régi hagyomány szerint a teoretikus fejtegetések végén illik valamilyen 
programmal, megoldási javaslattal előállni. Eleink válasza erre egyszerű 
volt: TÁRSADALMI FORRADALOM. Ehhez megvolt a társadalom, a 
maga klasszikus elnyomó és elnyomott osztályaival, és volt egy elkötele-
zett értelmiségi-munkásvezetői réteg, amely képes volt megszervezni az 
elnyomottak felkelését. A társadalom atomizációja éppen azt a célt szol-
gálja, hogy erre többé ne kerülhessen sor. Nekünk szerényebb és béké-
sebb eszközökben kell gondolkodnunk. Ahol lehet, meg kell szervezni a 
munkahelyi érdekvédelmet és új életet kell lehelni a szakszervezetekbe. 
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Az adott jogi lehetőségek között sem lehetetlen különböző típusú szövet-
kezetek szervezése. A környezeti, lakóhelyi problémák megoldására 
szerveződő civil akciók résztvevőit együtt kell tartani, közösségé szer-
vezni – későbbre hagyva a politikai meggyőzést. És meg kell érteni és 
értetni, hogy a társadalmi szolidaritás kialakításának, a szabad társadalom 
megteremtésének nem a szavazólap az egyetlen eszköze. A szavazólap 
csak akkor segít, ha már vannak öntudatos közösségek, amelyek a saját 
közegükben kivívott eredmények megkoronázását várják az önkormány-
zati és országos voksolástól. Az emberi közösségek szétverésének tragi-
kus következményei ellen csak új emberi közösségek szervezésével lehet 
védekezni. 


