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Series scientiarum
Áttekintés Hamza Gábor akadémikus 
válogatott műveinek köteteiről

Öröm látni, amikor egy kiváló tudós mun-
kásságának egyes elemeit pályatársai és tanít-
ványai igyekeznek rendszerezni, hogy a 
munkásság egyes darabjait, mérföldköveit 
egy csokorba gyűjtve adhassák közre a szak-
ma és a tágabb érdeklődő közönség örömére 
egyaránt. Különösen felkelti a figyelmet, ha 
a gyűjtés és rendszerezés eredménye nem 
egyetlen válogatáskötet, hanem egy három 
kötetből álló sorozat formájában ölt testet. A 
jelen ismertető célja, hogy bemutassa a Ham-
za Gábor akadémikus szerteágazó tudomá-
nyos munkásságából egymást követően ki-
adott három válogatáskötetet. 

Hamza Gábor professzor az ELTE Római 
Jogi Tanszékének vezetője, számos hazai és 
külföldi tudományos szervezet tagja, több 
neves kitüntetés, köztük 2000-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének 
birtokosa, akadémikus. 2004 óta tagja a Ma-
gyar Tudományos Akadémiának; 2004. ok-
tóber 6-án, A modern jogrendszerek tagozódá
sa és a római jogi tradíció címmel tartott 
szék foglaló beszédével vált az Akadémia leve-
lező tagjává, majd 2010. május 20-i, a Ma
gánjogi kódextervezetek és a római jogi hagyo
mány címet viselő székfoglalójával pedig az 
Akadémia rendes tagjává. Mind a mai napig 
töretlen érdeklődéssel kutatja a római jog, a 

magánjogtörténet és a jogösszehasonlítás 
egyes kérdéseit. A professzor úrról adott talán 
leginkább találó jellemzést Földi András 
professzor adta a „Magyarországi és határon 
túli magyar római jogászok V. országos talál-
kozója” (2009. február 20.) keretében, amikor 
a konferencia zárszavában akként fogalma-
zott, hogy Hamza professzor egy két lábon 
járó kutatóintézet. 

A három kötetbe felvett, kizárólag idegen 
nyelvű tanulmányok részben hazai folyóira-
tokban, jobbára és többségében azonban 
neves és színvonalas külföldi folyóiratokban 
(például: Index: quaderni camerti di studi ro
manistici [Milano, Editore Jovene, 1970-től]; 
Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechts
geschichte. Romanistische Abteilung [Wien, 
Verlag Böhlau, 1880 óta]; Labeo. Rassegna di 
diritto romano [Editore Jovene, 1955–2004]), 
továbbá kiváló professzorok tiszteletére vagy 
jeles alkalmakra összeállított tanulmányköte-
tekben (például: Hans-Georg Knothe – Jür-
gen Kohler [Hrsg.]: Status familiae. Festschrift 
für Andreas Wacke zum 65. Geburtstag am 28. 
April 2001., 2011; Hamza Gábor [szerk.]: Ta
nulmányok Werbőczy Istvánról – Studien über 
István Werbőczy. 2001; Hamza Gábor [szerk.]: 
Szent István és Európa – Saint Étienne et 
l’Europe. 2001) jelentek meg. A tanulmányok 
az átlagnál is magasabb tudományos minő-
ségéről már az a tény is sokat elárul, hogy 
számos írásra a hazai és a nemzetközi ro-
manisztika tekintélyes kutatói, professzorai 
mellett nemegy alkalommal más tudomány-

területek kiemelkedő képviselői is hivatkoz-
nak. Így például a teljesség igénye nélkül 
em líthető Jakab Éva, Michael von Albrecht 
(Ciceros Verhältnis zu seinen Quellen, mit 
besonderer Berücksichtigung der Darstellung 
der Staatslehre in De re publica), hasonlóan  
Reinhard Zimmermann, Rolf Knüttel, And-
reas Wacke, Generoso Melillo, Földi András 
(Aspetti della rappresentanza negoziale in 
diritto romano), vagy éppen  Attilio Guarneri, 
Giuseppe B. Portale (Réflexions sur l’harmoni
sation [unification] du doit privé en Europe) 
neve, és a sort még jócskán lehetne folytatni.

Az első és a második kötet egyaránt három 
részből áll: a római jog és az antikvitás kérdé-
seivel, a római jog továbbélésével foglalkozó 
részek, valamint egy „vegyes” címet viselő rész 
az elsőben, illetőleg a jogösszehasonlítás, a 
modern jog egyes szegmentumait érintő ré-
szek, valamint egy Varia című fejezet a má-
sodikban. Ehhez képest a harmadik kötetben 
négy nagyobb rész kapott helyet, amelyek 
sorrendben a római jog, a római jog tovább-
élése, valamint az összehasonlító jog területe-
it érintik, továbbá ebben a kötetben is szere-
pel egy Varia című rész. Érdekes, mi több, 
egy római jogász professzor esetében még 
fur csának is lehetne nevezni, hogy – mint az 
a fenti szerkezeti ismertetőből is kitűnik – a 
második kötetben nem szerepelnek kifejezet-
ten római jogi tárgyú tanulmányok. Sietve 
hozzátesszük: nem állítható, hogy ez baj vagy 
hiányosság lenne, hiszen az egyes kötetek 
tartalmi sokfélesége így is minden igényt kielé-
gít. Ezen túlmenően, alaposabb áttekintés 
után minden kétséget kizáróan kitűnik a 
kö tetekből, hogy tartalmilag bizonyos egysé-
get vagy inkább folytonosságot jelenítenek 
meg: az egyes könyvekben sorakozó tanulmá-
nyokból együttesen rajzolódik ki Hamza 
tudományos munkásságának fő vonala.

Hamza Gábor esetében egyértelműen 
csak fő vonalról lehet beszélni, hiszen lehe-
tetlen lenne, hogy egy kivételesen gazdag és 
sokrétű publikációs múlttal rendelkező pro-
fesszor munkásságát válogatott tanulmányo-
kon keresztül a maga teljességében mutassuk 
be. Mindazonáltal, a kötetekbe felvett írások 
egytől egyig kiválóan alkalmasak arra, hogy 
illusztrálják Hamza professzor tudományos 
tevékenység iránti elkötelezettségét. Nem 
kétséges ugyanis, hogy kutatómunkát magas 
színvonalon végezni csak az adott téma, és 
tágabban a kutatás mint tevékenység iránti 
elkötelezettséggel és kellő alázattal lehet. 
Mindezek alapján ki kell mondani, hogy a 
szerkesztők feladata nem pusztán nehéz volt, 
hanem egyszersmind hálátlan is: komoly 
fejtörést jelenthetett számukra, hogy a kivé-
telesen gazdag életműből mely írásokat ve-
gyék fel a kötetekbe. A fentiek mellett itt 
külön kiemelendő az a dicséretes szerkesztői 
döntés, hogy válogatott írásokat adtak ki – 
sokkal inkább hommage jellegű, mint bármi-
lyen más kötet, amibe neves tudósok, szak-
társak adtak volna közre dedikált írásokat.

A korábban már említett tartalmi sokfé-
leséghez hasonlóan a kötetek nyelvi sokféle-
sége is impozáns: a nyelvi változatosság más, 
idegen nyelvű tanulmányokból összeállított 
munkákhoz képest is azonnal szembetűnő. 
A kötetekben szereplő írások nyelve többségé-
ben német, olasz, francia és spanyol, valamint 
nem egy alkalommal találhatók a kötetekben 
angol nyelven íródott tanulmányok is. Bizton 
állítható, hogy ez a fajta nyelvi diverzitás so-
kaknak becsületére válna!

A kötetek általános jellemzése körében fel 
kell hívni a figyelmet a belbecs és külcsín egy-
ségére: a komoly és színvonalas tartalomhoz 
olyan külső forma párosul, amely alapján 
bármely olvasó szívesen veszi kezébe a köte-
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teket. Mind a borító, mind pedig a betűtípus 
és a szedés igényességről árulkodik. Külön 
öröm, hogy a köteteket a szélesebb közönség-
nek, tehát nem csak a szűk értelemben vett 

„szakmának” szánták – ennek egyik bizonyí-
tékát látjuk abban, hogy a jegyzetanyagot 
lábjegyzetek helyett végjegyzetekben helyez-
ték el. Ez némely olvasó számára ugyan za-
varó lehet, ám ez sem ölt kezelhetetlen mér-
téket. Példaértékű, hogy valamennyi kötet 
borítóján az érett klasszikus jogtudósnak, 
Herennius Modestinusnak a római Palazzo 
di Giustizia előtt található szobra található – 
ezzel is kifejezésre jut a római jog és a modern 
jogok közötti kontinuitás.

Tartalmi szempontból megállapítható, 
hogy az egyes kötetek külön-külön is, a há-
rom kötet együtt azonban mindenképp a 
római jog modern kori szerepére vonatkozó, 
Rudolf von Jhering nevéhez köthető felfogás 
megtestesülése. Jhering a „Geist” első köte-
tében egyértelműen kifejti, hogy miben látja 
a modern kor számára a római jog jelentősé-
gét: „Durch das römische Recht, aber über 
dasselbe hinaus – das ist der Wahlspruch, in 
dem für mich die Bedeutung des römischen 
Rechts für die moderne Welt beschlossen 
liegt” (vö. Jhering, 1852, 14.). A római jog, tá-
gabban pedig az antikvitás, modern kultú-
ránk egyik – bár nem egyetlen – meghatáro-
zó jelentőségű szegmentuma. A gyakorlatban 
persze ez elsősorban akként jelenik meg, hogy 
római jogi előképekre hivatkozunk, jóllehet 
a római jognak önmagában vannak ennél 
mélyebb összefüggései. Mindkét gondolat 
leképezést nyer a kötetek római jogi fejezete-
iben megtalálható tanulmányok által. A vo-
natkozó tanulmányok egyfelől elméleti-filo-
zófiai jellegű kérdéseket taglalnak, amelyek 
nem mellesleg Cicero tevékenységéhez kap-
csolódnak (Zum Begriff des ius naturale bei 

Cicero I/19–36.; Ciceros Verhältnis zu seinen 
Quellen, mit besonderer Berücksichtigung der 
Darstellung der Staatslehre in De re publica 
I/37–46.; L’«optimus status civitatis» di Cice
rone e la sua tradizione nel pensiero politico 
I/47–64.; Einige Anzeichen der rechtver glei
chender Analyse bei Cicero III/17–34.). Mind-
emellett a római jogi vizsgálódások konkrét 
tényállásokhoz vagy tényállás-csoportokhoz 
kötődő intézményeket, illetőleg jogi jelensé-
geket is bemutatnak (Aspetti della rappresen
tanza negotiale negoziale in diritto romano 
I/65–126.; Riflessioni sulla garanzia per vizi 
nella compravendita in epoca romana postclas
sica I/127–150.; Réflexions sur les présomptions 
relatives aux comomourants [commorientes] en 
droit romain I/159–181.; Quelques aspects de 
l’idée du contrat dans le domaine des droits 
antiques en Méditerranée III/59–75.). Többek 
között ez a gyakorlat vezethet a jogösszehason-
lítás igényéhez, és ennek gyakorlati megvaló-
sításához is, amelynek nyomán jó látni azt a 
fejlődési folyamatot, amely az összehasonlítás 
iránti igényt jellemzi. Ez utóbbi körben ele-
gendő csupán a Comparative Law and An
tiquity in the Trends of Legal Humanism and 
Natural Law (II/15–36.), valamint a Réflexions 
sur la représentation dans la vente internationale 
(II/37–44.) címeket viselő tanul mányokra 
utalni, jóllehet a sor itt is folytatható lenne. 
Az átmenetet olyan tanulmányok is jól jelzik, 
amelyeket – bár más fejezetben kerültek el-
helyezésre – akár a jogösszehasonlí tással fog-
lalkozó dolgozatok között is meg lehetett 
volna jelentetni (Die Untergliederung der 
modernen Rechtsordnungen und die römisch
rechtliche Tradition I/263–299.; Rechte der 
klassischen Antike und das Erforschen der 
Rechtsinstitute der geltenden Privatrechtsord
nungen III/35–58.). Hasonlóképpen hasznos 
szempontokat villantanak fel az európai jog-

egységesítési törekvésekkel foglalkozó, illető-
leg a modern jog egyes tényezőit önállóan 
bemutató írások is, amelyekből különösen 
markánsan rajzolódik ki a római jog radix 
studiorum jellege (lásd különösen Réflexions 
sur l’harmonisation [unification] du droit privé 
en Europe II/49–65.). Megjegyzendő, hogy a 
fentebb már említett kontinuitáson túlme-
nően a vonatkozó tanulmányok mutatják a 
leginkább kézzelfoghatóan Hamza professzor 
akadémikus műveltségét. Ezen írások közül 
külön kiemelendő egy, a modern joggal fog-
lalkozó terjedelmesebb írás (El desar rollo del 
derecho privado europeo II/69–146.; Codifica
ción y recodificación del derecho priva do en 
Europa del Este II/147–160.), amely először 
áttekinti a Nyugat-Római Birodalom buká-
sa és a iustinianusi kodifikáció létrejötte kö-
zötti időszakra jellemző jogegységesítési és 
összefoglalási törekvéseket. Ezt követően ad 
számot a középkori fejlődésről, bemutatva a 
ius commune és a kánonjog szerepét és miben-
létét, majd elemezve a bizánci, itáliai, francia 
jogfejlődést, valamint ennek menetét az Ibé-
riai-félszigeten és a Szent Római Birodalom-
ban. Ezt követően külön-külön alfejezetek 
szólnak a lengyel és litván, valamint az angol 
és skót jogfejlődésről, illetve az észak-európai 
országok jogfejlődéséről. Szintén külön alfe-
jezetben kerülnek ismertetésre a Balkán és 
Oroszország korabeli jogfejlődési ismérvei, 
majd – már a modernkori jogfejlődést vizsgál-
va – először szó esik a modern jogtudomány 
alapelveiről, majd az egyes országok kerülnek 
bemutatásra Németországtól Olaszországig, 
Spanyolországtól Lengyelországig. Nem ma-
rad ki Anglia, Skócia, Írország, valamint a 
skandináv államok, és a Baltikum jogfejlő-
dése sem, és külön említtetnek a kánonjog 
vál tozásai is. Az ezt követő kitekintésben 
feltárul az európai jogfejlődés kontinensen 

kívüli spektruma, így az USA egyes államai-
ban, Kanadában, Latin-Amerikában, Dél-
Afrikában, Ázsiában és Japánban tapasztalha-
tó hatások. A továbbélés témakörével foglal-
kozó tanulmányok – szintén a már említett 
folytonosság jegyében – Szent István törvé-
nyeivel, a Tripartitummal, valamint a magyar 
és az orosz (később: szovjetunióbeli) kodifi-
káció történetével foglalkoznak.

Ennek további szép példáiként lehetne 
utalni a kötet Varia fejezetében megtalálható 
két kiváló tudós (Sir Henry Sumner Maine 
és Schwarz András Bertalan) munkásságának 
bemutatását célul kitűző tanulmányban. 
Ugyanez a kulturális gyökér az alapja a ma-
gánjog történetével, illetve az egyes, konkrét 
magánjogi intézményekkel foglalkozó tanul-
mányoknak is, amelyek esetében a római 
jogra utalás, a történeti szál pontos végigkö-
vetése révén a római elődökre hivatkozás nem 
csupán kötelező historikus lábjegyzet, hanem 
a gondolkodásbeli folytonosság meglétének 
élő példája. Ebben a vonatkozásban tehát 
külön kiemelendő, hogy Hamza professzor 
munkái ténylegesen a tágabb olvasóközön-
séget kell, hogy megcélozzák. Bár kétségtelen, 
hogy a professzor úr írásai mind a szűkebb, 
mind pedig a tágabb szakmai közösség szá-
mára tartalmaznak olyan elemeket, amelyek-
ből bárki bízvást épülhet és építkezhet, a tá-
gabb olvasóközönség – legyen akár joghallga-
tó vagy akár érdeklődő laikus – nem pusz tán 
ismeretekre tehet szert (igaz ugyan, hogy ez 
sem elhanyagolható), hanem ezen túlmenő-
en, az olvasó egy gondolkodásmódról is képet 
kap. A jogtörténész, különösen pedig egy 
ro manista gondolkodásmódjába nyerhet 
be pillantást, annál is inkább, mert Hamza 
professzorra – és tanszéki kollégáira is egy-
aránt – igaz a cicerói veri inquisitio atque in
vestigatio (Cic. de off. 1, 13) formulája, amely-
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re egyébként a szerkesztők is utalnak az egyes 
kötetek előszavaiban. Ez a tudományos kö-
zösség a fentieken túl azon is fáradozik, hogy 
mindezen ismereteket az érdeklődők számá-
ra is megismerhetővé tegye. Már ehelyütt 
jelezni kell, hogy noha elsőre akár még deho-
nesztálónak is tűnhet egy olyan állítás, hogy 
Hamza professzor munkái a tágabb olvasó-
közönség számára is méltán ajánlhatók, még-
sem szabad attól tartani, hogy egy érdeklődő 
laikus nem értené, amiről szó van. A profesz-
szor úr világos, elegáns stílusa még a laikus 
olvasót is képes átlendíteni a tételes ismeretek 
esetleges hiányából adódó nehézségeken – 
jelen kötet esetében persze csak akkor, ha az 
olvasó nyelvileg kellőképpen felvértezett.

Külön említést érdemelnek az egyes kö-
tetek Varia címet viselő fejezetei. Az eme fe-
jezetben publikált tanulmányok számos, 
egymással látszólag semmilyen vagy legalább-
is csekély kapcsolatban nem álló témákat 
fednek le, mindezekkel együtt azonban eme 
témák legalább annyira számot tarthatnak a 
szűkebb és a tágabb közönség érdeklődésére 
egyaránt, mint a kötetek más részeinek tanul-
mányai. Említésre kerül itt az olasz–magyar 
kapcsolatok kérdése a XIII–XIX. századi 
idő szakban, amely egyfelől a peregrinatio 
aca demica kérdését vizsgálja, illetőleg ennek 
összefüggését és hatásait a kereskedelmi és a 
kulturális kapcsolatok alakulására.

Hasonlóan, önálló tanulmány foglalkozik 
a Harmadik Birodalom eszméjének kérdésé-
vel, amelynek politikai és filozófiai gyökerei 
vannak Németországban (lásd völkischrevo
lutionäre Richtung). A másik vizsgált probléma 
a Führerprinzip kérdése, amelynek kapcsán 
hangsúlyozni kell, hogy a nézetek ebben a 
vonatkozásban nem voltak egységesek: mind-
az, amit Harmadik Birodalomként a törté-
nelemben megismerhettünk, messze került 

attól a gondolati magtól, amit eredetileg je-
lentett. Hasonlóan érdekesek a korábban már 
említett jogászportrék is, legyen szó akár Sir 
Henry Sumner Maine tevékenységéről, akár 
Schwarz András Bertalan munkásságáról.

Végezetül joggal merülhet fel a kérdés, 
hogy mindezek alapján kiknek is ajánlhatók 
a fenti oldalakon bemutatásra került kötetek. 
Meglátásunk szerint három potenciális olva-
sói kör képzelhető el.

Kétségtelen, hogy a leginkább alkalmas 
olvasói kör az oktató-kutató szaktársak köré-
ből kerül ki. Enciklopédikus mivolta egészen 
odáig terjed, hogy a legváltozatosabb témák-
ban is igen mélyreható meglátásokat tartal-
maz, ekként alkalmas lehet akár arra, hogy 
egy kutatás kiindulópontjaként szolgáljon, 
akár részinformációk, mélyebb összefüggések 
meglelésére. Ezen túlmenően azonban, egy 
tanszékvezető egyetemi professzor esetében 
okkal adódik a feltevés, hogy a hallgatóknak 
mindenképpen ajánlható a sorozat. Ez az 
elgondolás legalábbis a sorozat egészét tekint-
ve abból a szempontból talán kevésbé párto-
landó, hogy a kötet nyelvi sokféleségét az 
átlagos életkorú és nyelvi felvértezettséggel 
rendelkező hallgatók jobbára képtelenek 
lennének lefedni. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy egy-egy évfolyamdolgozat, szakdolgozat 
vagy pusztán valamely résztéma iránti érdek-
lődés esetén oktatói irányítás mellett ne le-
hetne egyes tanulmányokat ajánlani a hallga-
tói közönségnek. Ehhez hasonlóan ugyanez 
mondható el a tágabb érdeklődő közönségről 
is: amennyiben nyelvileg képesek lefedni a 
kötet varietasát, akkor minden további nélkül 
alkalmas forrást, forrásokat tartanak a kezük-
ben ismereteik bővítésére. Az érdeklődő nem 
szakemberek, de főként az egyetemi hallgatók 
esetében annál nagyobb jelentősége van en-
nek a három kötetnek, mert – mint korábban 

már többször utaltunk rá – a római jog 
egyszerre origója (legalábbis az európai kon-
tinensen) és része a „Jog” kontinuumának. 
Eme kötetek tanulmányai pedig vitán felül 
alkalmasak arra, hogy túlmutassanak a római 
jog mint diszciplína anyagán – egyszerűen 
szólva eme kötetek tanúságot tesznek amel-
lett, hogy a római jogi tankönyveken túl is 

„van élet”. A kötetekbe felvett tanulmányok 
felvillantják a romanisztika mint tudomány 
távlatait és mélységeit, rámutatnak arra az 
összefüggésrendszerre és kapcsolódási pontok 
ama halmazára, amelyek nyomán bárki rá-
döbbenhet, hogy milyen igaz a jheringi 
gondolat Marton Géza nevéhez fűzhető 
parafrázisa: das Recht durch das römische Recht.  
(Hamza Gábor: Iura antiqua ac iura moderna 
methodo comparativa investigata – Opera sel
ecta. / Ausgewählte Schriften zur antiken Rechts
geschichte, zur Rechtsvergleichung und zum 
geltenden Recht. Szerkesztették: III. kötet – 

Földi András, Boóc Ádám, Buzády Csongor, 
Sándor István, Siklósi Iván; III. kötet – Földi 
András, Boóc Ádám, Buzády Csongor, Sándor 
István, Siklósi Iván, Fekete Sára. Budapest: 
ELTE Eötvös Kiadó, Tomus I: 2010, Tomus II: 
2011, Tomus III: 2013)

Erdődy János 
PhD, egyetemi adjunktus

PPKE Jog- és Államtudományi Kar

IRODALOM
Jhering, Rudolf von (1852): Geist des römischen Rechts 

auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung I. 
Leipzig

Hamza Gábor (szerk.) (2001): Tanulmányok Werbőczy 
Istvánról – Studien über István Werbőczy. Professzorok 
Háza, Budapest

Hamza Gábor [szerk.] (2001): Szent István és Európa – 
Saint Étienne et l’Europe. Professzorok Háza, Budapest

Knothe, Hans-Georg – Kohler, Jürgen (Hrsg.) (2011): 
Status familiae. Festschrift für Andreas Wacke zum 65. 
Geburtstag am 28. April 2001. Verlag C. H. Beck, 
München

Kisegyházak – 
történelmi tükörben
A historiográfia egyik fontos és önálló disz-
ciplínája az egyháztörténet-írás, amelynek 
ugyanúgy megvan a saját tudománytörténe-
te, mint a társadalomtörténetnek, hadtörté-
netnek, művelődéstörténetnek stb. Az egy-
háztörténet művelése nagyjából egyidős ma-
gával a történetírással, már csak azért is, mert 
az első historikusok maguk is egyháziak vol tak, 
a középkorban pedig az egyháztörténet in-
tegráns része volt egy adott állam vagy nép 
történetének. Az újkor századaiban a historio-
gráfiával együtt változott, fejlődött az egy-
házak történetének írása is. Egyre „professzi-
onálisabb” műfajjá vált, elindult a belső dif-
ferenciálódása is, megjelent az igény a nagy 

összefoglaló monográfiák készítésére ugyan-
úgy, mint egyes egyházközségek, vallási irány-
zatok, egyházi személyek életrajzának feldol-
gozására egyaránt. Minél nagyobb idő telt el 
egy adott egyház létrejötte óta, annál termé-
szetesebb volt az igény, hogy visszatekintsen 
önnön múltjára, kialakulására, az állammal 
és más felekezetekkel való kapcsolatának 
összefoglalására, a források feltárására és szisz-
tematikus közzétételére. Természetes tehát, 
hogy a római katolikus egyháztörténetek 
mellett a 18. századtól megnőtt a protestáns 
egyháztörténeti munkák iránti igény, ahogy 
a 19. század végétől egyre differenciáltabb és 
hivatásosabb műfajjá vált az egyháztörténet-
írás. Mindezzel párhuzamosan kialakult e 
diszciplína elméleti háttere, módszertana is, 
az azzal természetes módon együtt járó elmé-
leti vitákkal, útiránykeresésekkel együtt. Az 
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egyháztörténet-írás mindezeken túl kezdettől 
fogva hordozott egy más történeti műfajokra 
kevéssé jellemző belső vitapozíciót, ami 
rendszerint annak mentén kristályosodott ki, 
hogy minek is tartsuk a vallási közösségek 
múltjával foglalkozó tudományt: alapvetően 
a teológiai vagy alapvetően a történeti tudo-
mányok részének. Előbbi hívei – kimondva 
vagy kimondatlanul – úgy vélték, igazán csak 
az egyháziak érthetnek hozzá, hiszen számuk-
ra az egyház története része valamiféle üdvtör-
ténetnek, lévén egy történelmi múltban 
kez dődött, ám ma is létező intézmény múlt-
járól értekeznek. Utóbbi hívei az egyházakat 
az állam, a társadalom fontos, de nem kizáró-
lagos intézményeiként szemlélik, az egyház-
történetet az általános emberi (nemzeti stb.) 
história keretei közé igyekeznek illeszteni.

Mindezt azért tarthatjuk fontosnak elő-
rebocsátani, mert a Rajki Zoltán és Szigeti 
Jenő által jegyzett monográfia óhatatlanul 
fontos állomása lesz egy viszonylag új, ám 
máris kanonizálódó egyháztörténeti műfaj-
nak: a kisegyház-történetnek. A „nagy” („tör-
ténelmi”) egyházak is eljutottak egy-egy olyan 
pontra, amikor összefoglaló igénnyel tekin-
tettek vissza saját múltjukra, akár a kizáróla-
gos történeti érdeklődés, akár valamiféle ön-
igazolás motiválta szerzőiket. Magyarorszá-
gon a 19. század második felében jelentek 
meg azok az újabb keletű vallási mozgalmak, 
melyek egyértelműen a modern, polgári 
(polgárosodó) társadalmak jellemzői. Olyan 
közösségekről beszélünk, amelyek ugyanúgy 
keresték a „hivatalos” vallásosságon túli lehe-
tőségeket, elégtelennek vagy épp az üdvtör-
ténet szempontjából pályát tévesztettnek 
minősítették a kiépült, nagy társadalmi tá-
mogatottságú egyházak tevékenységét. (A 19. 
századi Magyarországon egyértelműen ide 
sorolható a református és az evangélikus 

egyház is, melyek legfeljebb főbb tanaikban 
emlékeztettek saját 16–17. századi előzménye-
ikre.) A hivatalos felekezetek által görbe 
szemmel nézett kisegyházak, szabadegyházak, 
új vallási mozgalmak azonban meg tudtak 
gyökeresedni a magyar társadalomban is, s 
bár létszámuk tekintetében mindig is a „na-
gyok” mögött maradtak, híveik odaadó val-
lásossága, a közösségek missziós elkötelezett-
sége fontos színfoltját jelentik a hazai egyház-
történetnek. A kötet Ajánlását jegyző Kama-
rás István találóan fogalmazta meg ezt: „Bár a 
szabadegyházi közösségek hívei még mindig csak 
töredékét képezik a lakosságnak, történetüket a 
szerzők úgy tematizálták, hogy az egy cseppet 
sem maradt periférikus »történelem alulnézet«
ként, hanem rálátást nyit a fősodorra, vagyis 
magára a Történelemre. És ami még ennél fon
tosabb: segíti a vallási más ságok megismerését, 
megértését, értékként elfogadását.” (10.)

A köznyelvben összefoglalóan „szekták-
ként” megbélyegzett kisegyházak történeti 
kutatásai az utóbbi időben fellendültek. Szá-
mos tanulmány foglalkozott az utóbbi évti-
zedekben a tevékenységükkel, s már nemcsak 
a vallási csodabogarak iránti figyelem, egy-egy 
szociológiai vagy vallási néprajzi esettanul-
mány, hanem számos olyan történeti feldol-
gozás is foglalkozik velük, amelyeket már 
nemcsak lelkes műkedvelők és önreprezen-
tációt kereső egyházi személyek vetettek pa-
pírra. (A – többek között – a szerzők bábásko-
dásával 2006-ban létrejött Kisegyház-kutató 
Egyesület már szervezetten fogja össze a 
bap tisták, metodisták, adventisták stb. múlt-
ját kutató szakembereket, teszi közzé a vonat-
kozó dokumentumokat.)

Rajki Zoltán és Szigeti Jenő monográfiá-
ja a hazai kisegyház-kutatásnak abban az ér-
telemben lehet mérföldköve, hogy „kánon-
gyanús”. A mű önmagában jelzi, hogy a 

kisegyháztörténet-írás is túljutott saját hős-
korán, nemcsak elegendő történeti idő telt el 
az újabb vallási közösségek múltjának feldol-
gozására, hanem arra is alkalmassá vált, hogy 
jól használható általános összefoglaló mono-
gráfia tekintse át a múlt vonatkozó darabját. 
Ahogy a katolikus, református stb. egyház-
történetben is beszélhetünk a későbbieket 
megtermékenyítő alapművekről, úgy a Raj-
ki–Szigeti-kötet e diszciplínában jogosan tart 
igényt efféle szerepre.

Maga a szerzőpáros is érezhette ezt, közö-
sen írott Bevezetésükben ugyanis bőséges 
historiográfiai, illetve módszertani áttekintést 
nyújtottak. (11–25.) Utóbbi szempontjából a 
gyűjtőfogalom kialakítása volt talán a leg-
problematikusabb, hiszen különböző teoló-
giai elveket valló és hitgyakorlatot űző közös-
ségeket kellett egy kalap alá venniük, amely-
re ők a „szabadegyház” terminust tartották a 
legalkalmasabbnak. Talán igazuk van, ez a 
legkevésbé problematikus a többi választható 
lehetőség mellett, mindenesetre a kapcsolódó 
egyháztörténeti jelenségek megfogalmazásá-
ra kétségtelenül alkalmas.

A kötet mindkét szerzője számos kisegy-
ház-történeti tanulmánnyal jelentkezett már 
az elmúlt években, jelentős kutatómunka áll 
a hátuk mögött, az egyébként tanítvány-mes-
ter viszony nem jelent kettejük között szín-
vonalbeli különbséget. A fontos, hogy nem 
pusztán korábbi munkásságuk összegzése-
ként, hanem új szemléletű monográfiaként 
írták meg művüket. Az első hat (a szabadegy-
házak 19. századi indulásától 1945-ig terjedő) 
fejezet szerzője Szigeti Jenő, a további háromé 
(1945–1990) Rajki Zoltán. Szigeti széles tör-
téneti horizontot rajzol a 19. századi társadal-
mi változások (a városiasodás valamint a pa-
raszti kultúra funkcióváltásai) révén, melyek 
tanulságos hátterét adják az első baptista 

misszióknak ugyanúgy, mint a „parasztpró-
fétáknak”, az adventista és metodista közös-
ségek megjelenésének egyaránt. Az első vi-
lágégés idején, majd a két világháború közöt-
ti időszakban már jelentős számú szabadegy-
házi közösség tevékenykedett az országban, 
melyek ellen a kor történelmi egyházai, illet-
ve állami hatóságai egyaránt harcot folytattak 
spirituális és adminisztratív eszközökkel 
egyaránt – tanulságos leírását adva nemcsak 
az önmaguk vallásszabadságáért folytatott 
küzdelemnek, hanem általában a Horthy-
rendszernek is. Szigeti Jenő korszakonként és 
felekezetenként aprólékosan mutatja be, kik 
voltak az egyes közösségek meghatározó 
személyiségei, milyen harcot vívtak a legali-
tásért, milyen megpróbáltatásokat szenvedtek 
önmagukért és (például a háborús üldözte-
tések idején) másokért is.

1945-tel alapvetően változott meg a hely-
zet. A Horthy-rendszer nyomasztó „keresz-
tény-nemzeti” ideológiáját előbb a kisegyhá-
zak számára pár év valódi szabadság, a vallá-
si egyenjogúság reménykeltő időszaka követ-
te, majd a kommunista pártállammal szem-
ben próbálták védeni missziójukat. A koráb-
ban üldözött kisegyházak „társutasaivá” váltak 
a történelmi egyházaknak, a szervezeteiket 
összefogó Szabadegyházak Tanácsa a pártálla-
mi egyházirányításnak legalább annyira tipi-
kus szerveződése lett, mint maga az Állami 
Egyházügyi Hivatal (ÁEH). Rajki Zoltán 
fejezeteiben – a korszak jellegéből, feldolgo-
zottságából fakadóan – sokkal inkább támasz-
kodott az utóbbi évek levéltári kutatásaira, az 
ÁEH és az állambiztonság mellett a kisegy-
házak saját iratőrző együtteseire is. Rajki 
rész letesen foglalkozik a legális és illegális 
kisegyházi mozgalmakkal, a pártállam egy-
házpolitikájának kisegyház-tükörben mutat-
kozó arculatával is.
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Bár a szerzők óvakodtak a rendszerváltás 
(mármint az 1989–90-es rendszerváltás) utá-
ni időszakra történő kitekintéstől, vaskos, 
adatgazdag, ugyanakkor egyenletes színvo-
nalával és olvasmányosságával is figyelemre 
méltó monográfiájuk felhívja a figyelmet a 
kisegyház-történet folyamatosságára. Mely 
műfaj immár egy – vélhetően széles körben 
forgatott és idézett – kézikönyvvel is rendel-
kezik.

A kisegyház-kutatásnak egész más jellem-
zőit mutatja fel a szintén nemrég megjelent, 
Holló Péter szerkesztette kötet. Nem össze-
foglaló monográfiáról, hanem forráskiad-
ványról, nem több korszak áttekintéséről, 
hanem „csak” a Kádár-rendszerről, illetve 
nem általában a szabadegyházakról, hanem 
egyetlen felekezet, az adventisták történetével 
foglalkozik. Bizonyos szempontból beleillik 
az „ügynökkérdés” néven elhíresült, gyakran 
inkább a szenzációkra fogékony újságírók és 
nem a történészek által művelt legújabb kori 
műfajba. „Bizonyos szempontból” – mert 
más szempontból nézve az is kérdéses, van-e 
egyáltalán mibe beleilleszkedni. Beszélhe-
tünk-e – a kétségtelenül nagyszámú forrás-
publikáció, áttekintő tanulmány stb. ellené-
re – a pártállami múlt eme kényes kérdésével 
való szakmai és/vagy etikai szembenézésről? 
Jó kísérletekről bizonyosan, amint ez a kötet 
is bizonyítja, más – egyházi személyek titkos-
szolgálattal való együttműködését dokumen-
táló – munkákhoz hasonlóan. Ez a kötet a 
történelmi múlt részeként viszonyul az ügy-
nökkérdéshez, történelmi forrásokként keze-
li és teszi közzé az ügynökaktákat, jóllehet a 
szerzők gyakran érzékeltetik, hogy például a 
hetvenes évekből ránk maradt jelentések ta-
nulságai a napjainkba kapaszkodnak.

Holló Péter tanulmánya a pártállami 
egyházpolitika általános áttekintését, Köbel 

Szilviáé a H. N. Adventista Egyház és az ál-
lambiztonság kapcsolatait mutatja be. A 
könyv gerincét egy három részre osztott 
szemelvénygyűjtemény adja, ebből kettő 
Köbel Szilvia, egy pedig az egyik (megfigyelt-
ként, a pártállami egyházpolitikával szemben 
állóként) érintett, Vankó Zsuzsa összeállítása. 
A legtöbb ügynökakta Szakács József adven-
tista lelkész (fedőnevén: Szaniszló Pál), ké-
sőbb a Szabadegyházak Tanácsának elnöke 
tollából származik. Aprólékos, helyenként 
túlbuzgó beszámolókat írt évtizedeken át a 
tartótisztjeinek, részletes jelentései, a felettesei 
elégedettségét kiváltó intézkedései megerősí-
tenek egy szomorú tapasztalatot: a 20. század 
második felének egyháztörténetét kutatók 
számára nem csupán az egyházak saját iratai, 
sajtója, visszaemlékezései alkotják az alapvető 
forrásbázist, hanem ezek a „mások életébe” 
bepillantani akaró dokumentumok is. Sza-
kács-Szaniszló vaskos kötetekre rúgó „élet-
művét” őrzik a titkosszolgálati kartotékok. A 
szerzők csak az ő személyét leplezték le, bár 
kisebb terjedelmű iratokat más, az adventis-
ta egyházba beépített ügynököktől is közzé-
tettek. A kötetet tanulságosan színesíti né-
hány, fotókópiában közölt dokumentum. 
Mindebből tanulságosan rajzolódik ki, hogy 
milyen mélységben avatkoztak be a pártállam 
szervei az adventisták életébe, hogyan hasz-
nálták fel a rendszerrel szemben kritikus vagy 
az azzal való együttműködést keresztény hit-
elvi alapon elfogadni képtelen egyháztagok-
kal, vezetőkkel szemben a befolyásukat.

Egyes következtetések megfogalmazására 
a kötetet záró fejezetben Vankó Zsuzsa tett 
kísérletet Hitelvi és etikai kérdések – A múlt 
tanulságai és a jövő veszélyei címmel. A szemé-
lyes motívumoktól is vezérelt visszatekintés 
zárszava nemcsak az érintett hívő közösségek, 
hanem a történelmi múlt valamennyi kuta-

tója számára fontos – az egyenességet és a 
hitelességet nevezi a hasonló levéltári fárado-
zások legfontosabb motiváló tényezőjének. 
(Rajki Zoltán – Szigeti Jenő: Szabadegyházak 
története Magyarországon 1989ig. Budapest: 
Gondolat, 2012. 406 p.; Holló Péter szerk.: Hát

tér: állambiztonsági dokumentumok a H. N. 
Adventista Egyház magyarországi történetéből. 
Budapest: Spalding Alapítvány, 2012. 288 p.)

Fazekas Csaba 
egyetemi docens, Miskolci Egyetem Bölcsészet-

tudományi Kar, Politikatudományi Intézet

Kérdések és válaszok 
a cigányságról

Hitvalló műfaj a káté. Az általam ismert Hei
delbergi Káté a református egyház híveinek 
készült, s olyan kérdésekben igazítja el a hí-
veket, mint az emberi nyomorúság, a meg-
váltás, a teremtés, a keresztség vagy a „végva-
csora”.

Fleck Gábor és Szuhay Péter is kátét írtak. 
Kérdéseik nagyon is evilágiak, kiindulópont-
juk azonban szintén hitbéli. A cigányság, 
melynek mibenlétére a kérdések és a rájuk 
adott válaszok vonatkoznak, korántsem 
olyan létező, melynek mibenlétére a fizikai 
tények adta bizonyosság birtokában válaszol-
hatnánk. A határ a cigány és a nem cigány 
között sem nem éles, sem nem határozott. 

Ha mintát veszünk a kérdésekből, me-
lyekre a szerzők választ adnak, nyilvánvaló 
lesz, hogy ahány nézőpont, annyiféle válasz. 
Miként nincs biztos válasz arra a kérdésre sem, 
hogy Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben 
és halálodban?, úgy nincs biztos válasz azokra 
a kérdésekre sem, amelyeket a szerzők káté-
jukban összegyűjtöttek. Az emberi meghatá-
rozatlanságra adott roma meghatározás része 
a magyar meghatározásnak. Jogi, szociológi-
ai, kulturális antropológiai, szociálpszicholó-
giai szempontok elválaszthatatlanul kavarog-
nak minden egyes kérdés kapcsán. Íme, pár 
kérdés mutatóba: Ki a cigány? Mi illő: cigányt 
vagy romát mondani? Mikor jelentek meg, és 

terjedtek el Európában a cigányok? Milyen el
képzelések élnek a cigányok származásáról, és 
mi ma az elfogadott tudományos álláspont? 
Azonos arányúe az össznépességen belül Európa 
különböző országaiban a cigányok jelenléte? 
Hogyan reagáltak az elmúlt években a romá
niai cigányok megjelenésére Olaszországban és 
Spanyolországban? Akit a többség annak tart, 
vagy aki magát annak mondja? Milyen volt 
Magyarországon a népességen belül a cigányok 
aránya az ezredfordulón, és leszneke 1,5 milli
óan 2050ben? Azonose a cigányok korfája a 
társadalom összességével, avagy attól eltérő? 
Hogyan nevezik romani nyelven a cigányok 
holokausztját? Mi történt ekkor? 

Ezek a kérdések léteznek. A szerzők érde-
me, hogy nem maguk találták ki a kérdéseket, 
hanem az életből vették azokat. Valamennyi-
en, akik ma Magyarországon élünk, szembe-
sülünk ezekkel a kérdésekkel. Fleck és Szuhay 
kátéja megadja a válaszokat. De az eredeti 
kátéktól eltérően sosem színlelik azt, hogy a 
válaszoknak ne lehetne alternatívájuk Nem 
mondják meg a „tutit”. Inkább azon vannak, 
hogy az olvasókat inspirálják további válaszok 
keresésére.

Fleck és Szuhay kátéja felfedező útra in-
vitál egy nagyon közeli, s ugyanakkor nagyon 
távoli világba. Előítéletek, sporadikus tapasz-
talatok, sztereotípiák, szorongások, félelmek, 
néhol utópikus remények prizmáján keresz-
tül látjuk ezt a titokzatos világot. Paradox 
módon senki sem mondhatja, hogy mindent 
tud a cigányokról. Ha roma, ha nem, a titok 
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és a homály nem oszlik. A könyvnek, amely-
ről most beszélek, különleges érdeme, hogy 
képes felvillantani a sokszínűséget, a perspek-
tívák sokféleségét, a roma és nem roma 
együttélés szövevényét, mely nem ismeri az 
egyértelműséget, a határok fix választóvona-
lát, a fekete vagy fehér biztonságát. 

A könyvnek nincs narratívája. A kérdések 
a hétköznapi érdeklődés ritmusában követik 
egymást. Az olvasást bárhol el lehet kezdeni, 
s bárhol abba lehet hagyni. Egy olvasás amúgy 
sem elég. A kérdések, mivel nem a szerzők 
agyszüleményei, hanem az élet kérdései, újra 
meg újra visszatérnek bennünk, s ilyenkor 
újra fel kell lapozzuk a könyvet, hogy meg-
nézzük, mit írtak a szerzők. 

Aki ma Magyarországon felnőtt fejjel él, 
nem kerülheti el a kérdéseket, melyeket Fleck 
és Szuhay megfogalmaznak. Az alapkérdés, 
melyre válaszként az egész könyv született, 
hogy miként lehetséges úgy élni a mai magyar 
társadalomban, hogy jószerével senki nem 
tud semmit ennek a társadalomnak a legége-
tőbb problémájáról. Nem mintha nem len-
nének vizsgálatok, statisztikák, melyek a ro-
ma népesség számarányát, belső tagoltságát, 
a nem roma népesség diszkriminációra sosem 
rest hajlandóságát, a közpolitika nyomorát, a 
politika cinizmusát mutatnák. Rengeteg dol-
got tudunk a részletekről, de semmit se tu-
dunk az egészről.

A magyarországi romaprobléma része az 
iszonyatos a tudatlanság, melyet súlyosbít az 
érzelmi gyökerekből táplálkozó elzárkózás. 
Ez a káté akkor lesz hasznos, ha bevonul a 
középiskolákba, s részévé válik a tananyagnak. 

A káté műfaja egyenest felszólít a pedagó-
giai alkalmazásra. A válaszok akkor válnak 
tudássá, ha sokoldalú tapasztalatszerzéssel, 
önálló tanulással társulnak. Mindenkinek 
magának kell elindulnia a felfedező útra, mely 

nemcsak, s nem is elsősorban kifelé, hanem 
befelé vezet. A roma, akit nem ismerünk, az 
bennünk van. Mi magunk vagyunk a Másik, 
akinek látványa iszonyattal tölt el bennünket, 
akitől menekülünk, akitől elzárkózunk, akit 
nem akarunk ismerni. 

E kis könyv legnagyobb érdeme, hogy 
rádöbbenti az olvasót: a csoport, melyet ci-
gánynak lát és láttatnak vele, nem akadály a 
polgári, demokratikus Magyarország céljának 
megvalósítása útján. Ellenkezőleg, addig nem 
lesz Magyarországon polgári társadalom, míg 
az emberi létből adódóan magától értetődő 
és elidegeníthetetlen jogok teljessége nem 
illet meg mindenkit, aki a születés véletlene 
vagy a sors szeszélye erre a földre nem sodort. 
Nem tehetünk kivételt, nem tehetünk úgy, 
mintha az emberi és polgári jogok 1791-ben 
Párizsban elfogadott nyilatkozata egyesekre 
vonatkozna, másokra viszont nem. A sors 
mindenki számára teret nyit az életben, s nem 
lehet erő, mely ebben megakadályozhatja. 

Az emberi jogok elidegeníthetetlenségébe 
vetett hit alapján válaszolhatjuk meg Fleck 
Gábor és Szuhay Péter kátéja kérdéseit. Aki 
nem hisz az emberi jogokban, nem hisz az 
egyenlőségben azt ez a könyv (sem) fogja 
meggyőzni. A könyvben olvasható válaszok 
kiválóak, mert érveket adnak azoknak, akik 
nemcsak hinni, hanem tudni is akarnak. 
Biztos vagyok abban, hogy a könyv, melyet 
most kezünkben tartunk, bővülni fog a jö-
vőben. Érdemes lenne internetre vinni, s 
gyűjteni a kérdéseket, gyűjteni a válaszokat, 
melyekre reflektálhatnának a szerzők. (Fleck 
Gábor – Szuhay Péter: Kérdések és válaszok a 
cigányságról. Budapest: Napvilág, 2013)

Csepeli György
szociológus
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