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Akutagawa szamurája1 

- gondolatok az igazság természetéről a 

büntetőeljárással összefüggésben - 

 

„Miért ne hinnénk abban, ami bennünk él… 
És miért ne élnénk annak bűvöletében, amiben 
hiszünk?” 

(Akutagawa Ryūnosuke) 

 

„Fukai, fukai mori no oku ni…”2 

 

A bozótmélyben némán fekszik a szamuráj. Álmok nélkül álmodó szamuráj, 

akinek tudata valahol az örökkévalóság képlékeny anyagával eggyé váltan lebeg, 

és onnan többé már nem tér ide vissza. A mellkasán ejtett sebből kicsorduló vér 

nyomai azonban szavak és hangok nélkül beszélnek. Megelevenedett igazságok a 

valóság peremére szorítva: várják azt, aki képes magába fogadni lényüket s 

formát adva nekik, világot építeni belőlük. 

De mi az igazság ebben a valóságban? S hogyan kell rátalálni annak, aki 

hordozni szeretné? 

 

1. A büntetőeljárás sajátos megismerési folyamat, „amelyre jellemző a 

haladás az érzékitől a gondolatihoz, a jelenségtől a lényeghez… Helytelen 

azonban a büntetőeljárást, mint megismerési folyamatot valahogy sablonosan 

azonosítani a gnoszeológiában ábrázolt megismerési folyamattal. Ez ugyan a 

büntetőeljárásban végig és többszörösen jelen van: a nyomozó, a szakértő, az 

ügyész, a védő, a bíró megismerésében, jelen van az egyes tények és az egész 

ügy megismerésében is. A büntetőeljárás, mint jogi processzus e szerint 

felfogható megismerési folyamatként is, de ennek keretei, fázisai, periodizációja 

sajátos.”3 Mivel – a jogirodalomban elfogadott nézet szerinti tárgya4 alapján – a 

                                       
1 AKUTAGWA Ryūnosuke (1896-1927): japán író és műfordító. A bozótmélyben című novellájának 

középpontjában egy haláleset áll. A novella kizárólag vallomások láncolatából áll, és írója nem ad választ arra, 
mi történt a szamurájjal? E novella, valamint AKUTAGAWA A vihar kapujában című másik elbeszélése alapján 
KUROSAWA Akira 1950-ben rendezett filmet A vihar kapujában címmel. 

2 A DO AS INFINITY, japán együttes Fukai Mori című dalának kezdő sora. („Mély, mély erdő mélyén…”). 
3 KIRÁLY Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó. Budapest. 2008. 4. kiadás 71.  
4 Az irodalomban elfogadott tétel szerint a büntetőeljárás tárgya a bűncselekmény. E nézettel viszont én nem 

teljesen értek egyet. Az ezzel kapcsolatos véleményemet egy másik - jelenleg még kézirati formában lévő - 
tanulmányomban fejtem ki részletesen, így itt és most - figyelemmel jelen dolgozat témájára - nem szeretnék 
ezzel foglalkozni. 
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„konkrét bűncselekménynek, azaz a társadalmi valóság egy részletének a 

megismerése.”5  

A büntetőeljárás gnoszeológiai kérdéseinek vizsgálatához ugyanakkor 

elengedhetetlen a filozófiai gyökerek ismerete és a különböző ismeretelméleti 

nézetek közötti választás. Bármennyire is hangsúlyozza az irodalom, hogy a 

filozófiai fogalmakat nem lehet minden további nélkül átültetni a büntetőeljárás 

elméletébe (még kevésbé a gyakorlatba), e nélkül nem lehetséges az igazság 

büntetőeljárásbeli problematikájának megértése.  

Vagyis, ahhoz, hogy a szamuráj álmát megpillantsuk, a bozót mélyére kell 

mennünk. 

 

Megismerésről oly tényekkel, jelenségekkel kapcsolatban beszélhetünk, 

melyek már léteznek. Függetlenül attól, hogy létrehozatalukban milyen szerepet 

játszott a szubjektum, illetve annak tudata, miután létrejöttek, mondhatjuk 

róluk, hogy különváltak, s immáron tőle függetlenül léteznek. A valóság tehát – 

ilyen értelemben – objektív. „Bizonyos ugyanis, hogy nem azért vagy fehér, mert 

mi azt gondoljuk, hogy igazán fehér vagy, hanem mert fehér vagy, azért van 

igazunk, amikor ezt állítjuk.”6 Csak a valóság, így felfogott objektív voltának 

elismerése teszi lehetővé, hogy megismerésről beszéljünk. A büntetőeljárásra 

vonatkoztatva ez azt jelenti: a bűncselekményt el kell követni ahhoz, hogy 

egyáltalán felmerülhessen megismerésének lehetősége. Ezen lehetőség valóra 

váltása a szubjektum tevékenysége, aki ily módon alkot képet az őt körülvevő 

világról. „A valóság megismerése összetett folyamat, … egymást követő és 

egymással kölcsönösen összefüggő fokozatai: az érzéki megismerés (érzet, 

észlelet, képzet) és ezután a racionális megismerés(a gondolkodás, a fogalom, 

ítélet, következtetés formájában). […] Hogy a tárgyak belső, mélyebb 

tulajdonságait, törvényeit, összefüggéseit megismerjük, meg kell haladni a 

közvetlen, eleven érzéki szemléletet és el kell jutni az absztrakt gondolkodásig. A 

gondolkodás a megismerési folyamat magasabb foka, amely tágítja és bővíti a 

külvilágra vonatkozó ismereteinket, absztrahál és általánosít. […]” 7  

És ennek a folyamatnak a végén jelenik meg az igazság.  

 

Az igazságot jellemzően nem azonosítják a valósággal, hanem egy sajátos – a 

valóság (objektum) és a megismerő (szubjektum) közötti – viszonyrendszeren 

belül értelmezik, illetve határozzák meg, mint a megismerő tevékenység 

eredményeként kialakuló ismereteink objektív tartalmát8. S miután ismereteink a 

külvilágban ítéletek, kijelentések formájában jelennek meg, így adódik a magától 

                                       
5 CSÉKA Ervin: A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 

1968. 29.  
6 ARISZTOTELÉSZ: Metafizika. Kilencedik könyv. Tizedik fejezet (1051b) Lectum Kiadó. Szeged 2002 238.  
7 KIRÁLY Tibor: i. m. 55.   
8 FILOZÓFIAI KISLEXIKON. (Szerk. Szigeti Györgyné - Vári Györgyné - Volczer Árpád) Kossuth Könyvkiadó 

1980 Ötödik kiadás. 151.  
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értetődő következtetés, hogy az igazság a kijelentések tulajdonsága.9 Egy 

kijelentés ugyanis – legalábbis e felfogás szerint – akkor igaz, ha tartalmát 

tekintve objektív, tehát a valósággal megegyező.  

Jóllehet, nem azonosítják a két fogalmat, mégis arra törekednek, hogy az 

igazságot objektivizálják, ami viszont azt eredményezi, hogy a másik 

előfeltételét, a szubjektumot igyekeznek, mondjuk így, kiszorítani az igazságból, 

de legalábbis a lehető legkisebb területre korlátozni szerepét az igazságban. Mi 

sem bizonyítja ezt ékesebben, mint az igazság büntetőeljárásban is használt 

epitheton ornansa, az „objektív”. 

„Az igazságnak annyira tartozéka az objektív, hogy enélkül nincs is 

igazság…Az igazságban azonban a szubjektumnak is jut szerep…Nélkülük nem 

lehetne szó igazságról, csak valóságról…az objektív igazság jelentésében benne 

van, hogy az nem függ a szubjektumtól, másképp szólva, az igazság nem attól 

igazság, hogy azt valaki gondolja, hanem azért, mert van objektív tartalma. Az 

>>objektív<< az igazságnak ezt a szubjektum-fölöttiségét is kifejezi.”10 E 

gyakorlat mögött talán az igazság elszubjektivizál(ód)ásától való félelem húzódik 

meg, amelyet az „objektív igazság”, valamint a „szubjektív (tudati) igazság” 

fogalmainak kialakítása, illetve elterjedt használata is igazolni látszik. 

A jelzők felesleges és értelmetlen volta azonnal szembetűnik, amint kicsit 

közelebbről is megvizsgáljuk az igazságot, illetve annak természetét. 

A fenti meghatározás ugyanis csak akkor érvényes rá, ha a külvilágban való 

megjelenése során vizsgáljuk. Másképp szólva: az igazság a külvilágban, mint a 

kijelentések, ítéletek tulajdonsága jelenik meg, ami az objektív jelleg 

túlhangsúlyozását segíti elő. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy 

az igazság, mielőtt a külvilágban megjelenne, már létrejött: a megismerő 

tudatában. Ekképp nem más az igazság, mint a szubjektum teremtménye. 

Kizárólag benne és általa létezik, tőle függetlenül soha (kiváltképp nem 

„fölötte”). Ebből viszont egyenesen következik, hogy minden igazság tudati, 

mivel ott jön létre – a szubjektum valóság-megismerésének eredményeként. Az 

igazság tudati – ha tetszik, szubjektív – jellege azonban nem jelenti azt, hogy 

egyszersmind téves, hamis. Igazságról ugyanis kizárólag akkor beszélhetünk, ha 

megfelel a valóságnak, vagyis objektív. 

Természetét tekintve tehát kettős jelleggel bír, ami létezésének két, 

konjunktív előfeltételéből fakad: a szubjektumból és az objektumból (valóság). 

Az igazság szubjektum-függő abban az értelemben, hogy a megismerő 

tudatában jön létre. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a tudati-elem az igazságban 

annak keletkezési helyére utal. Az objektív elem ellenben a tartalmára 

vonatkozik, arra, hogy mindenkor a valósággal megegyező. 

                                       
9 KIRÁLY Tibor: i. m. 154.  
10 KIRÁLY Tibor: i.m. 155.  
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Az igazság két eleme tehát a következő: egy tudati és egy objektív elem. 

Amennyiben az első megtalálható, de az utóbbi hiányzik képzelményről; ha 

fordított helyzet áll fenn, valóságról beszélhetünk.  

Az objektív jelző tehát szükségtelen, hisz a jég elé sem tesszük, hogy „hideg” 

(meleg jég híján), s így – miként azt KIRÁLY Tibor is hangsúlyozza – az igazság, 

amely nem tartalmaz objektívet, nem is igazság.11  

A szubjektív (tudati) jelző hasonló megfontolásból értelmetlen, mivel az 

igazság a tudat terméke (amennyiben a megismerés helyes és pontos volt). Így 

a „kétféle” igazság között kiemelt ellentét már maga is ellentmondás, mert 

amennyiben a megismerő meggyőződése a valóságról helytálló, azaz objektív, 

akkor az igazság. Ez jól érzékelhető a „két igazság” egymásba csúsztatásakor, 

amikor is azt mondja KIRÁLY Tibor, hogy „a tudati… szubjektív igazság, akkor 

találkozik az objektív igazsággal, ha… amit igaznak tartunk, a valóságnak 

megfelel.”12 Amit ugyanis „az ész helyesen ismer fel, az az igazság.”13  

Ha nem felel meg a valóságnak, úgy hamisság, vagyis ilyenkor csak a tudati 

elem van jelen, míg az objektív hiányzik, s így ami létrejön: képzelmény.  

 

 Tudati elem Objektív elem 

Képzelmény x  

Valóság  x 

Igazság x x 

 

2. A szubjektum a valóságról, a világról a megismerésen keresztül alkot képet 

magának, mint mondottuk, s így a valóság voltaképpen csak, mint igazság14 

létezik számára. „Nincs… bizonyosabb… mint ez, hogy minden, ami a 

megismerés számára létezik, tehát ez az egész világ, csak a szubjektumra 

vonatkozó objektum, a szemlélő szemlélete, egyszóval képzet… Minden, ami 

valaha csak volt vagy valaha lehet a világon, kikerülhetetlenül hordozza ezt a 

szubjektum általi meghatározottságot, és csak a szubjektum számára létezik.”15 

A valóság tehát – a megismerő számára – egyet jelent az igazsággal, s így 

mondhatjuk, hogy az igazság nem más, mint a szubjektum valóság-

megismerő tevékenységének eredményeképpen, a tudatban létrejött, 

tartalmát tekintve objektív (valósággal egyező) tény, mely a külvilágban 

                                       
11 KIRÁLY Tibor: i. m. 155.  
12 KIRÁLY Tibor: i. m. 185.  
13 Arthur SCHOPENHAUER: A világ mint akarat és képzet. Első kötet. Első könyv. Európa Könyvkiadó. 

Budapest. 1991. 58.  
14 Amit SCHOPENHAUER a következőkben képzetnek nevez, az - az én értelmezésemben - igazság. 
15 Arthur SCHOPENHAUER: i. m. 33-34.  
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- mások számára is érzékelhető módon - mint a kijelentések 

tulajdonsága jelenik meg, és a kijelentés tartalmának valósággal való 

összevetése során állapíttatik meg. 

A tény, hogy a szubjektum számára a valóság maga az igazság, vagy épp 

fordítva, az igazság maga a valóság, még nem jelenti azt, hogy ne létezne a 

megfigyelőtől különálló, függetlenül létező valóság, hisz akkor nem lenne mit 

megismerni. Pontosabban, valóság-teremtésről beszélhetnénk, ami viszont – egy 

bizonyos nézőpontból szemlélve a helyzetet – teljesen megkérdőjelezné 

magának a büntetőeljárásnak a létjogosultságát, mert – bármily abszurd módon 

hat is – ezzel nem kevesebbet állítanánk, ha végigvinnénk a gondolatot, mint 

azt, hogy a bűncselekményt maguk a hatóságok teremtik, miközben meg akarják 

ismerni az azzal kapcsolatos tényeket.16  

Nem célom sem a büntetőeljárás létének, sem egy, a tudatunktól függetlenül 

létező valóságnak a megkérdőjelezése ebben a dolgozatban – már csak kényelmi 

szempontokból sem. S mivel a büntetőeljárás, kiváltképp az igazságszolgáltatás 

„óhatatlanul előfeltételezi, hogy létezik az állításainkon kívüli valóság,”17 így 

pillanatnyilag én is ezt tekintem kiindulópontnak. 

Mindennek ellenére azonban, nagyon úgy tűnik, hogy ezzel egyetlen csapásra 

„igazságtalanná” tettük a büntetőeljárást, mert ily nézőpontból szemlélve a 

dolgokat, nem beszélhetünk sem igazság-megismerésről, sem igazság-

megállapításról, csak valóság-megismerésről, illetve -megállapításról és igazság-

teremtésről. Amíg az igazságot, mint a szubjektum tudatában lévőt vizsgáljuk, 

így is van, de ez az igazság – ne feledjük – a külvilágban is megjelenik, 

kijelentések formájában, s innen nézve, helytálló igazság-megállapításról 

beszélni. 18 

A valóság és az igazság különválasztása is ekkor történik meg, méghozzá a 

megismerés helyességének ellenőrzése okán. Az ellenőrzés viszont 

szükségszerűen eredményezi az objektív jelleg túlhangsúlyozását, tekintettel 

arra, hogy a valóság jelenti ebből a szempontból az igazság mércéjét. Igazságot 

írok, jóllehet kívülről nézve, ez nem más, mint a szubjektum valóságról való 

meggyőződése, amely csak akkor ismertetik el igazságnak, ha objektív tartalma 

mások (a megismerő szempontjából kívülállók) számára bizonyítást nyert. A 

büntetőeljárás lényeges vonása ez az ellenőrzés, ami érthetővé teszi, miért, 

hogy csak a bíróság megállapításai neveztetnek és ismertetnek el 

igazság(ok)nak.  

                                       
16 A kvantummechanika szerint megfigyeléseink befolyással bírnak a valóságra, amelyet az ún. „kétréses 

kísérlet”- tel (nevezetesen, hogy a foton egyszerre részecske-, illetve hullámtermészetű) is bizonyítottak. John 
Archibald WHEELER, amerikai fizikus szerint azonban megfigyeléseink a múltra is kihatnak. „A múlt nem 
létezik, amíg meg nem mérjük a jelenben”. Amivel nem kevesebbet állít, mint, hogy mi magunk teremtjük meg a 
múltunkat a megfigyeléseinkkel. (A „kétréses kísérlet”-tel kapcsolatban részletes leírást tartalmaz John GRIBBIN: 
Schrödinger macskája című könyve. Akkord Kiadó. 2001. 154-162.) 

17 BÁRD Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum. 2004. 1. szám. 44-50. ; 48.  
18 De csak erről, igazság-megismerés továbbra sincs, kizárólag valóság-megismerés (az én meglátásom 

szerint). 
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Ennek ellenére ragaszkodom az igazság kifejezéshez, mert az igazság igazság 

marad függetlenül attól, hogy mások elismerik-e annak, vagy sem, s jelen 

dolgozat szempontjából ezen van a hangsúly. 

Mindezek fényében immáron érthetővé válik, miért a jelzők használata, s mit 

is jelent a „szubjektív igazság” kifejezés. Az igazságról való meggyőződésként 

határozzák meg, de helyesebb – miként azt fentebb is írtam – a valóságról való 

meggyőződésről beszélni, aminek objektív tartalma a külvilág szereplői számára 

kétséges, s így bizonyításra szorul. A büntetőeljárás során a „szubjektív igazság” 

az ügyészi vád keretei között, annak megállapításaiban, kijelentéseiben jelenik 

meg a kívülállók számára érzékelhető módon. Objektivitásának ellenőrzésére, s 

így az igazság megállapítására pedig – a jogalkotó döntése következtében – a 

bíróság jogosult. A bíróságnak tehát, jogi értelemben véve, 

„igazságmonopóliuma” van, ahogy KIRÁLY Tibor fogalmaz. 

 

Illúzión innen és túl 

 

Miután a büntetőeljárás feladata az igazság (avagy a szubjektum valóságról 

való meggyőződése) objektivitásának ellenőrzése – s ebből fakadóan nem 

minden eljárási szakasz során keletkező megállapítások neveztetnek igazságnak 

– könnyen úgy tűnhet, hogy az igazság több mint a valóság, pontosabban 

magasabb rendű. Az, hogy az igazság félreértelmezése és félreértékelése mögött 

milyen (tév)eszmei okok állnak, nem igazán lényeges, hacsak nem bizonyos 

túlkapások megértése miatt. 

Nem nehéz belátni, milyen veszélyeket rejt az igazság túldimenzionálása, 

valamiféle rejtélyes, misztikus fény-ködbe burkolása, s ezzel eszmévé 

lényegítése. Az inkvizitórius eljárási rendszer épp elég meggyőző. Természetesen 

nem kevésbé fájdalmas és kártékony – a rossz tapasztalatok hatására – az 

alulértékelése, „bálvánnyá” nyilvánítása és ezzel egyidejűleg az ellene 

megindított keresztes hadjárat sem.19  

E két végletes, az igazság büntetőeljárásban betöltött szerepével kapcsolatos 

felfogásban, az igazság természetének félreértelmezését látom, amelynek 

gyökere a szubjektum valós jelentőségének meg nem értése az igazsággal 

összefüggésben. S hogy megértsük, milyen végzetes és végletekig menő a 

félreértés, illetve félreértelmezés, vizsgáljunk meg további két „igazság-jelzőt”, 

                                       
19„Az igazság megismerésére irányuló törekvés magasztos szenvedély, az igazságosság elérhetősége fennkölt 

idea, az igazságos ítélkezés magasröptű vágy... Az ’ősbűn’ akkor esett meg, amikor a jogalkotás hagyta magát 
béklyóba verni és az anyagi igazság perbeli megállapításának követelményét a törvényben… kötelezettségként 
írta elő. A jogalkalmazást ezzel teljesíthetetlen feladat elé állította, a jogfejlődésnek pedig olyan gátat szabott, 
amely azóta is sikeresen akadályozza az igazságszolgáltatással szemben – időközben – megjelent új 
követelmények, a hatékonyság, az időszerűség teljesítését, az egyszerűsítést támogató jogintézmények 
meggyökerezését… A bíróság… osztó igazság hitétől (vágyától) átitatva, az ésszerűséget elimináló, 
időigényes,… felesleges… bizonyítást igénylő, elérhetetlen abszolútumok hajszolásával saját végromlásához is 
jelentősen hozzájárult.” KADLÓT Erzsébet: A „vád igazsága”. 23-44.  A büntetőítélet igazságtartalma. Szerk. 
Erdei Árpád. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Budapest. 2010. 23-26.  
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amelyek még több bonyodalmat és még annál is ádázabb „bálványrombolást” 

eredményeznek: a materiális (anyagi) és a formális igazság.  

„Az eljárási jogban a materiális, illetőleg formális igazság, valamelyest más 

jelentésű – összefügg az eljárás feladatával és az eljárási rendszerrel. – Az 

eljárásban, amelyben a bíróságnak a valóságot függetlenül a felek 

tevékenységétől is, meg kell állapítania… a materiális igazságot állapítják meg. 

Ahol ellenben a felek rendelkezési jogosultsága a domináns… vagy törvény 

határozza meg a bizonyítékok értékét, ott a bíróság formális igazságot állapít 

meg. A két kifejezésnek adhatnak részben más, vagy tulajdoníthatnak 

árnyaltabb jelentést is, a fő jellemvonások mégis ezek maradnak: materiális 

igazság – ez megegyezés a valósággal; formális igazság – a törvény formai 

követelményeinek megfelelően tett megállapítás.”20 

Egy kriminalisztika tankönyv hasonló meghatározást tartalmaz. Eszerint a 

materiális igazság olyan tényismeretek összessége, amely megfelel a 

valóságnak21; míg a formális igazság „olyan tényismeret, amely a jog által előírt 

mennyiségű és fajtájú, előírásoknak megfelelő bizonyíték… támogat.”22 

E meghatározásokból első pillantásra könnyen olyan következtetésre juthat a 

gyanútlan olvasó, hogy a formális igazság nem is igazság, ami viszont 

nyilvánvaló tévedés. A materiális igazság meghatározása pedig nem mond 

egyebet annál, amit már eddig is tudtunk, nevezetesen, hogy az igazság csak 

akkor igazság, ha megfelel a valóságnak, azaz tartalmilag objektív, vagyis: 

materiális igazság = igazság. 

A látszólagos23 különbség a két fogalom között abban ragadható meg – már 

amennyiben e meghatározásokat vesszük alapul –, hogy az előbbi fogalomnál a 

tartalmi szempont kerül előtérbe, addig az utóbbinál, elnevezéséből is 

következően, az alaki: milyen eljárásban, milyen keretek és szabályok között 

nyilvánítják ki. Annak viszont, hogy az igazságot, milyen módon ellenőrzik és 

állapítják meg végül a büntetőeljárásban, nincs túlságosan nagy jelentősége, 

már ami magát az igazságot, illetve annak természetét illeti. S ezzel pontosan 

azt kívánom jelezni, hogy az igazság nem függvénye az úgynevezett 

„tisztességes eljárásnak” (s egyáltalán, semmiféle alakszerűséghez kötött 

eljárásnak). Az természetesen más kérdés, hogy az emberek miként értékelik az 

így megállapított igazságot, de ennek sincs jelentősége természetének és 

jellemzőinek vizsgálatakor.  

ERDEI Árpád viszont a másik oldalról közelíti meg a formális igazságot, s így 

lehetőséget ad a materiális igazsággal való tényleges összevetésre. Így 

fogalmaz: 

                                       
20 KIRÁLY Tibor: i. m. 186.  
21 DR. BOÓCZ Endre - DR. FINSZTER Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak. Magyar Közlöny Lap - és 

Könyvkiadó. Budapest. 2008. 10.  
22 Uo. 
23 Mivel nézetem szerint e meghatározások, nézőpontjaik eltérő voltából adódóan, nem alkalmasak valós 

összevetésre. 
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„A bíróság… a szemben álló felek eléje vitt vitájának eldöntéséhez szükséges 

mértéken túl nem keresi a tények igazságát. Az eljárás feladata a jogvita 

igazságának megállapítása.”24 Az összehasonlítás lehetősége annak köszönhető, 

hogy nála már megjelenik a tartalmi szempontú megközelítés, a valósággal való 

egyezés, még ha sajátos kifejezés formájában is („tények igazsága”), ami jelzi 

egyúttal azt is, hogy a formális igazság is igazság.  

Magától értetődő eztán a kérdés, ha mind a materiális, mind a formális 

igazság igazság, akkor mégis mi szükség van a különböztetésre?  

Amint közelebbről megvizsgáljuk a formális igazság tartalmi szemléletű 

meghatározását, látjuk, hogy az a valóság egy bizonyos körére terjed ki, mint 

amikor a színpadnak csak egy részét világítják meg lámpával. A fénykörön belül 

lévő tények összessége, a valóság eme darabkája neveztetik formális 

igazságnak, míg, ami azon túl van, a semmibe vész, de legalábbis az 

érdektelenség sötétjébe (eljárásjogilag mindenképpen).  

Ezek szerint létezik valamiféle mérték, ami alapján mérni lehet az igazságot? 

S aszerint, hogy a szubjektum által megismert valóságrész milyen arányban áll a 

teljes valósággal (rész - egész viszonylatban), lehetne osztályozni, minősíteni az 

egyes igazságokat? Alighanem erre látunk példát a büntetőeljárás elméletében, 

amikor e két jelző feltűnik a színen.  

Emlékeznünk kell azonban arra, hogy a büntetőeljárásbeli valóság, korántsem 

a teljes valóságot, hanem annak csak egy részét jelenti: a bűncselekményt, 

illetve az ezzel kapcsolatos tényeket. Ebből következően pedig arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a materiális igazság „a büntető eljárásban azt 

jelenti, hogy a bíróságnak csak akkor szabad marasztaló ítéletet hoznia,…ha a 

terhelt, illetőleg vádlott valósággal, tényleg elkövette a vádbeli bűncselekményt s 

annak elkövetésében őt kétségtelenül alanyi bűnösség terheli.”25  

Kétség kívül megnyugtató volna minden további nélkül elfogadni FINKEY Ferenc 

meghatározását, ám attól tartok, ezzel még nem kerülünk közelebb a „pilátusi 

kérdéshez”. Ennek oka, hogy a formális igazságot preferáló büntetőeljárásban is 

a bűncselekmény és a kapcsolódó tények (ez a valóságrész) jelentik az 

igazságot. A tárgy ugyanaz mindkét esetben. Épp ezért, úgy vélem, a választ 

nem a büntetőeljárási célként meghatározott igazságban kell keresni.  

Amikor ugyanis a büntetőeljárással összefüggésben az igazság, mint olyan, 

szóba kerül, rendszerint a célját, az eredményét értik alatta: hogy a bűnös, és 

csakis a bűnös ítéltessék el, de ő, lehetőleg, mindenképpen. Ebből a szempontból 

nincs különbség materiális és formális igazság között (már amennyiben a 

büntetőeljárási célt értik alatta). Az igazság azonban nem csak a büntetőeljárás 

végén tűnik fel először: végig jelen van, az eljárás minden szakaszában. 

                                       
24 ERDEI Árpád: Mi az igazság? A büntetőítélet igazságtartalma (szerk. Erdei Árpád). Magyar Közlöny Lap - 

és Könyvkiadó. Budapest. 2010. (9-22.) 13.  
25 FINKEY Ferenc: A büntető perjog tankönyve. Grill. Budapest 1916 108.  
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Igazság igazság(ok) általi elérése, ez a büntetőeljárás. Épp csak elfeledkeznek 

erről. Hisz még a gondolat is ijesztő, hogy az előkészítő szakasz, pontosabban 

annak hatóságai igazságot állapítanak meg… pedig ezt teszik, ha a valóságot 

helyesen ismerték meg, és az ott születő határozatok megállapításaiban is ez 

tükröződik. S nincs ebben semmi ördögtől való, másként nem is lehetne 

felderíteni a bűncselekményt. Az inkvizitórius eljárás rémalakja azonban 

továbbra is kísért, holott ennek elismerésével még korántsem állítottuk, hogy 

felesleges a bíróság szerepe, s közvetett módon, de a funkciómegosztás elvéé.  

Az előkészítő eljárás valóság-megismerésének eredményeként – amennyiben 

a megismerés megfelelő – igazságokat állapítanak meg, s egymás mellé 

rendezve azokat, hipotéziseket és verziókat állítanak fel a bűncselekménnyel 

kapcsolatban. Másképp fogalmazva: az általuk megismert valóság-darabkákból 

következtetéseket vonnak le, amely vagy egyezik a „teljes” valósággal, vagy 

sem. A büntetőeljárásbeli, végső célként tételezett, igazság felől elnézve, ezek az 

igazság-szilánkok összeillesztgetéséből levont következtetések különböző 

elnevezésűek lehetnek, attól függően, hogy mekkora részt sikerült megismerni a 

„teljes” valóságból, s ez az ismeret milyen, a „teljes” valóságra vonatkozó 

meggyőződést ébreszt a megismerőben (a nyomozó hatóságban és az 

ügyészben). 

Általában26 a gyanú kifejezést használják különböző jelzőkkel27 ellátva, 

amelyek kifejezik, hogy a hatóság által megismert valóság miként aránylik a 

büntetőeljárási értelemben vett teljes valósághoz (az igazsághoz, ha tetszik), s 

az általa kiváltott vélekedés a valóságról mennyire szilárd, a bizonyossághoz 

közelítő a szubjektum számára. A gyanú logikai valószínűség, mely kifejezi egy 

tétel megalapozottságának fokát más tételek által.28 „Gyanú esetében mindig 

arról van szó, hogy az adatok nem teljesek, nem lehet az eseményről még 

bizonyosságot szerezni, csak valószínűséget… A gyanú…tehát…függ a 

rendelkezésre álló adatoktól.” 29  

És tegyük hozzá: a büntetőeljárásbeli igazság is. Ahhoz, hogy az igazságot 

kimondják a bűncselekménnyel kapcsolatban, meghatározott tények ismerete 

szükséges.  

Lényegében arról van szó, hogy a jogalkotó hol húzza meg a határokat gyanú, 

illetőleg annak fokozatai (valószínűség) és bizonyosság (igazság) között. 

Mekkora és milyen ténykomplexum ismeretének birtokában levont jogalkalmazói 

következtetést fogad el igazságnak. Amennyiben a valóság teljes felderítését 

                                       
26 FINKEY Ferenc osztályozása ettől eltér: különbséget tesz gyanú és valószínűség között, s ezeket lényegében 

fokozatoknak tekinti. (FINKEY Ferenc: i. m. 279. ) 
27 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben (továbbiakban Be.) alapos és megalapozott gyanú 

szerepel. TREMMEL Flórián pedig a Be. alapján a gyanú négy fő típusát különbözteti meg. „1. a bűncselekményre 
irányuló egyszerű gyanú, 2. a bűncselekményre irányuló alapos gyanú, 3. a bűncselekmény alapos gyanúja 
(vagy bizonyíthatósága) és az elkövetői egyszerű gyanú és 4. a bűncselekményre és az elkövetőre irányuló alapos 
gyanú.” (TREMMEL Flórián: A gyanú differenciált felmerülésének értékelése a büntetőeljárásban (részlet). 
Büntető eljárásjogi olvasókönyv (szerk. Tóth Mihály) Osiris Kiadó. Budapest 2003. (307-316.) 309.  

28 KIRÁLY Tibor: i. m. 234. 
29 KIRÁLY Tibor: i.m. 243.  
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várja el, s ennek ismeretét fogadja el igazságként, akkor materiális igazságról, 

ha pedig megelégszik kevesebbel is, formális igazságról beszélünk. Ez a 

kevesebb: „a jogvita eldöntéséhez szükséges mértékű” valóságismeret (igazság). 

A materiális igazságot ilyen értelemben tekinthetjük egyfajta biztonsági 

intézkedésnek, garanciának, ha tetszik. A bíróság törvényi arra, hogy hivatalból 

bizonyítás kiegészítést rendeljen el (Be. 305. §. (1) bek.), épp ennek 

megnyilvánulása. Ebből azonban nem következik, hogy a formális igazságot 

preferáló büntetőeljárási rendszerekben az eljárás végén megszülető határozat 

nem igazságot tartalmaz, mert – miként azt ERDEI Árpád hangsúlyozza – „a 

formális igazság nem hamisságot jelent, a jogvita igazságát az ilyen eljárásban is 

a való tényekre alapítja a bíróság, amennyiben ténymegállapítást kell 

folytatnia.”30  

A téves következtetés veszélyét legfeljebb növeli, hogy nem valamennyi, a 

bűncselekménnyel kapcsolatos tényt kell felderíteni, de a tévedés lehetősége a 

materiális igazság követése esetén is fennáll. 

Úgy is meg lehetne fogalmazni: a két fogalom közti különbség abban áll, hogy 

a valósággal kapcsolatos bírói belső meggyőződés kialakulásához, vagyis a bíró 

tudatában megszülető igazsághoz, a jogalkotó milyen körű valóságismeretet 

kíván meg. Vegyük például a lemondás a tárgyalásról elnevezésű jogintézményt 

a hatályos büntetőeljárási törvényben. Az 542. § (5) bekezdése alapján a bíróság 

a bűnösséget megállapító ítéletet a vádlott beismerő vallomására és a nyomozás 

irataira alapítja. A valóságot e tényeken túl nem kutatja.  

A valóság-kutatás mérsékelt volta annak köszönhető, hogy ebben az esetben 

a bűncselekmény, mint jogvita tárgya szerepel, s így a felek (vád és védelem) 

rendelkezési joga előtérbe kerül. A materiális igazság esetében is létezik 

bizonyos fokig rendelkezési jog a vádló részéről: vád nélkül a bíróság nem járhat 

el, s azon túl nem terjeszkedhet. A formális igazság esetében viszont ez közelebb 

áll a polgári jogból ismert rendelkezési joghoz, tekintettel arra, hogy a vádló és a 

terhelt között létrejön egy írásbeli megállapodás, amely a terhelt beismerő 

vallomásán túlmenően tartalmazza az ügyész és a terhelt arra vonatkozó 

nyilatkozatát, hogy milyen nemű, mértékű és tartalmú büntetést, illetőleg 

intézkedést vesz tudomásul (Be. 534. § (1) bek.). Ehhez a megállapodáshoz a 

bíróság, amennyiben egyetért a megállapodásban foglaltakkal, s a feltételek 

fennállnak, kötve van. A bíróság előtt valójában nincs jogvita a megállapodásról, 

mégis helytálló lehet a „jogvita igazságáról” beszélni, annak ellenére, hogy a 

jogvitát nem a bíróság, hanem a felek maguk között rendezték, s a bíróság már 

„csak” e megállapodás helytálló voltát vizsgálja. 

Mindezekből viszont következik, hogy nem tekintem egyik fogalmat sem az 

igazság fajtájának, de még természetéhez tartozónak sem. Annak ugyanis 

semmi jelentősége az igazság szempontjából, hogy mennyi rész-tény 

ismeretében következtetünk az egészre, ha a következtetés helyes. Ennek, mint 

                                       
30 ERDEI Árpád: i. m. 16.  
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említettem, legfeljebb garanciális jelentősége van, ami természetesen korántsem 

lebecsülendő. 

A materiális igazság elve tehát nem egyéb, mint garancia, ami a 

büntetőeljárás céljának megvalósulását és megvalósítását segíti elő. Ekként 

viszont értelmetlennek tűnik az ádáz küzdelem, amit a materiális igazság, mint 

eljárási cél ellen folytatnak. A „bálványrombolás”, úgy tűnik, nem egyéb 

szélmalmok ellen folytatott harcnál.  

Amennyiben pedig magát az igazságot, vagyis a bűncselekménnyel 

kapcsolatos valóság ismeretét tekintik bálványnak, s indítanak ellene hadjáratot, 

akkor, úgy hiszem, a büntetőeljárás vesztére törnek. Igazság ugyanis létezik 

büntetőeljárás nélkül is, de büntetőeljárás igazság nélkül, aligha.  

 

Ennek a világnak az igazságai azonban a valóság peremén léteznek, a néma 

szamuráj örökkévalósággal eggyé olvadt lelkének dallamában a „mély, mély erdő 

mélyén.” Mégis, talán lesz valaki, aki meghallja ezt a dalt, s útra kel, hogy 

magába fogadja őket. Talán.  
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