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A 20. század második felében a 
diplomáciai rangokkal kapcso-
latban megjelent idegen nyelvű 

összefoglalókban a szerzők tárgyalták 
ugyan azokat, azonban nem tekintették 
át a terminus technicusok korszakonkén-
ti változásait.2 Hazánkban az érdeklő-
dők a Szondy Viktor és Jónás Elek által 
összeállított Diplomáciai lexikonban 
olvashattak először magyar nyelven a 

diplomáciai rangokról. Megjelenésekor, 
1947-ben – Jónás Elek fiatal korára hi-
vatkozva – méltatlanul mellőzték a gyűj-
teményt, nem sokkal később pedig a két 
világháború közötti időszak diplomáciai 
kifejezései háttérbe szorultak a Rákosi 
Mátyás, illetve a Kádár János nevével 
jelzett rendszerben. 1959-ben látott nap-
világot A diplomáciai és nemzetközi jogi 
lexikon Hajdu Gyula szerkesztésében, 
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A 20. század második felében a diplomáciai rangokkal kapcsolatban megjelent idegen nyelvű 
összefoglalókban a szerzők tárgyalták ugyan azokat, azonban nem tekintették át a terminus 
technicusok korszakonkénti változásait. Tanulmányom célja, hogy megvizsgáljuk, hogyan 
alakult ki és változott az egyéni diplomáciai rangok terminológiája és tartalma a középkor óta. 
A tanulmány első részében áttekintjük a középkortól a vesztfáliai békéig terjedő időszakot, 
majd a klasszikus és a modern diplomácia időszakában keletkezett munkák mentén vesszük 
számba a fejlődés csomópontjait. Bemutatom a világi és a katolikus egyház diplomáciai rang-
jaiban bekövetkezett változásokat, és esetenként jelzem az adott kérdéskör problematikáját is. 
A dolgozatnak nem célja a kollektív, a diplomáciai missziók közötti vagy azokon belüli, illetve 
a nemzetközi szervezetek közötti és azokon belüli rangsorolás számbavétele.

In the latter half of the 20th century the authors of foreign-language summaries on diplomatic 
ranks all covered the same subject matter without reviewing the changes in terminus technicus 
(the technical terminology) of a given era. The objective of my study is to analyze the evolution 
and changes in the terminology and the content concerning the various diplomatic ranks since 
the Middle Ages. In the first half of the study we review the period ranging from the Middle 
Ages to the Peace of Westphalia. Then by analyzing the works of the classical and modern 
diplomatic eras, we consider the stages of historic changes in diplomatic ranks.  I acquaint the 
reader with the modifications that occurred in both secular and Roman Catholic diplomatic 
ranks, highlighting associated issues on a case-by-case basis. The study does not attempt to 
catalog rankings of diplomatic missions on a collective, shared or internal basis, nor those 
shared or found internally among international organizations.

* * *
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amelyet 1967-ben követett a második 
kiadás. Ustor Endre a hatvanas évek kö-
zepén hívta fel a figyelmet a diplomáciai 
rangok történetére.3

A jelen munka célja, hogy megvizs-
gáljuk, hogyan alakult ki és változott az 
egyéni diplomáciai rangok terminológiája 
és tartalma a középkor óta. A tanulmány 
első részében áttekintjük a középkortól a 
vesztfáliai békéig terjedő időszakot, majd 
a klasszikus és a modern diplomácia idő-
szakában keletkezett munkák mentén 
vesszük számba a fejlődés csomópontjait. 
Be fogom mutatni a diplomáciai rangok 
változásának a történeti ívét, és eseten-
ként jelzem az adott kérdéskör proble-
matikáját is.4 A dolgozatnak nem célja a 
kollektív,5 a diplomáciai missziók közötti 
vagy azokon belüli, illetve a nemzetkö-
zi szervezetek közötti és azokon belüli 
rangsorolás számbavétele.

Az egyéni rangsorolás jelenlegi rendje:
1. apostoli nuncius;
2. rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, pronuncius,6 főbiztos;
3. az államfő mellé akkreditált rend-

kívüli követ és meghatalmazott 
miniszter, internuncius;

4. a külügyminiszter mellé akkredi-
tált állandó ügyvivő;

5. a nagykövetség ideiglenes ügyvi-
vője,7 a hivatalba lépés időpontja 
alapján;

6. nemzetközi szervezetek mellett 
működő képviseletek vezetői.

Emellett az egyéni rangsorolásnál fi-
gyelembe kell venni a diplomata rangját, 
rangidősségét és életkorát is. Állandó 
diplomáciai képviselő a rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövet, a rendkívüli 
követ és a meghatalmazott miniszter, az 
(állandó) ügyvivő és a nemzetközi szer-
vezet mellett működő képviseletvezető.

A diplomáciai rangok alapvetően ha-
tározzák meg a diplomáciai protokollt, 
szertartást és etikettet. E fogalmak kö-
zött határvonalat lehet és kell is húzni. 
A diplomáciai protokoll a diplomaták 
közötti hivatalos szóbeli és írásbeli érint-
kezés szabályozott formája. A szertartás 
ünnepélyes alkalmakkor a résztvevők 
elhelyezkedésének, valamint a szóbeli és 
írásbeli érintkezésének a ceremoniális for-
mája. A diplomáciában a protokoll és a 
szertartás közötti alapvető különbség az, 
hogy az előbbi inkább adminisztratív, az 
utóbbi pedig ünnepélyes forma. A diplo-
máciai etikett a viselkedés, az öltözkö-
dés, illetve a szóbeli és írásbeli érintke-
zés normarendszerének az összessége. 
A diplomáciai protokoll, a szertartás és 
az etikett különböző, de egymással ösz-
szefüggő tartalmú fogalmak, amelyek a 
diplomata mindennapi tevékenységét be-
folyásolják.8

A dolgozatban használjuk még a rang, 
a cím, a jelleg, a minőség és a méltóság 
kifejezést. A rang előléptetés vagy kine-
vezés révén szerzett, sorrendet meghatá-
rozó fokozat, rendfokozat. A köztisztvi-
selőknél (kormánytisztviselőknél) a fi-
zetési osztálynak, a hivatali beosztásnak 
megfelelő szolgálati fokozat. A diploma-
ták esetében a nagykövet, a követ és az 
ügyvivő egy-egy rang, de ide tartozik a 
misszió belső rangsorolásában például a 
tanácsos (első vagy másod), a titkár (első, 
másod vagy harmad), illetve az attasé is.
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A cím a hivatali rangra, társadalmilag 
kiváltságos helyzetre utaló jelző, ami ja-
vadalmazással, fizetéssel nem jár. A dip-
lomáciában a nagykövet és követ eseté-
ben használt rendkívüli és meghatalma-
zott kifejezés egy cím. A császár, király, 
választófejedelem, nagyherceg, herceg 
vagy gróf szintén egy-egy cím.

A jelleg valakinek bizonyos szempont-
ból meghatározott volta, tulajdonsága. 
Esetenként magasabb címmel és jelleg-
gel ruháznak fel valakit, s ebben az eset-
ben magasabb hivatali címet és hatáskört 
adnak neki, amely azonban nem jár ma-
gasabb fizetési osztállyal. A diplomá-
ciai képviselők esetében használatos az 
állandó vagy a rendkívüli jelző, amikor 
a diplomata jellegéről beszélünk, de ez 
nem azonos a rendkívüli és meghatalma-
zott címmel, mert a jelleg esetében a dip-
lomáciai képviselő ad hoc vagy hosszabb 
időtartamú megbízatását értelmezzük.

A minőség az a hivatalos állapot, 
amelyben valaki található, illetve az a 
hatáskör, feladatkör, szerep vagy megbí-
zatás, amelyet éppen betölt.

A méltóság valamely állapotnak a 
megjelenésével, erejével, jelentőségével 
tiszteletet vagy csodálatot keltő és tekin-
télyt parancsoló tulajdonsága, társadalmi 
megbecsülése.9

Előzmények

A Kr. e. 8. és 4. század között az ókori 
görög poliszok élénk gazdasági, politikai 
és diplomáciai kapcsolatban álltak egy-
mással. Akkoriban a követek kiválasztá-
sa és küldése ad hoc jellegű volt, azaz nem 

beszélhetünk állandó diplomáciai képvi-
seletekről és képviselőkről sem. Az ókori 
görög területen alakult ki a proxénia in-
tézménye: ők köztiszteletben álló polgá-
rok voltak, akik a saját városukban egy 
idegen város polgárainak az érdekeit 
képviselték. Egy állam egy másik állam 
polgárát a proxénosává, vagyis hivatalos 
vendégbarátjává tehette.

A Kr. e. 2. század közepétől Róma a 
Földközi-tenger medencéjének a megha-
tározó városa, majd hatalma lett. A korai 
időkben a rómaiak mindennapjait a val-
lási szabályok szőtték át, és ez igaz volt 
a nemzetközi viszonyokra is. A szakrális 
szféra a köztársaság válságának idején 
háttérbe szorult ugyan, de addig a nem-
zetközi kapcsolatok – a fetialis – a speci-
ális papi testület kizárólagos hatáskörébe 
tartoztak. E testület nem tekinthető római 
találmánynak: az intézmény már koráb-
ban is ismert volt az itáliai félszigeten.10

A római jog megerősítette a ius hospitit, 
és megalapozta a követküldés jogát, a ius 
legationist. A követ küldését, védelmét 
és fogadását a szokásjog mellett a római 
jog is szabályozta. A késő köztársaság 
idejétől a követ neve legatus vagy orator 
lett, aki a feladata teljesítése után az ide-
gen területről visszatért Rómába, hogy 
az elvégzett munkáról beszámoljon a 
szenátusnak, majd (az első századtól) a 
császárnak.

A 4. század végén (395) a Római Biro-
dalom súlypontja keletre, Konstantiná-
polyba helyeződött át. A Nyugat-római 
Birodalom az 5. század második felében 
összeomlott (476), észak felől pedig ger-
mán népcsoportok hatoltak be a félszigetre. 
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A volt Római Birodalom keleti területén 
viszont megerősödött a Bizánci Biroda-
lom. A bizánci császár (bazileusz) külpo-
litikájának egyik fontos eszköze a diplo-
mácia volt. Bizánc hivatali diplomáciája 
azt a struktúrát követte, amely a császári 
Rómában működött. Előírták a követek-
nek az utazásuk és a külföldi tartózkodá-
suk ideje alatti kötelezettségeit és jogait. 
Rendelkeztek a sérthetetlenségükről, a 
feladatuk teljesítése során követendő eti-
kettről és szertartásról is.

A korábban kialakult szokásnak meg-
felelően szükség volt a diplomáciai kül-
detésekre. Így például hírül kellett adni 
az új bizánci uralkodó trónra lépését, 
minden új szerződéskötés alkalmával 
meg kellett erősíteni a Birodalom már 
meglévő kapcsolatait, és követ küldésé-
re volt szükség egy külföldi új uralkodó 
hatalomra kerülésének az elismeréséhez 
is. Követek vitték hírét a Bizánci Bi-
rodalomban történt rendkívüli esemé-
nyeknek, a győzelmeknek vagy a királyi 
házasságoknak. A kereskedelem szabá-
lyozásában, illetve az ellenséges felek 
közötti tárgyalásokon is fontos szerep 
hárult a követekre. A bizánci diplomá-
cia egyik fontos forrása, a Szertartások 
könyve arról is tudósít, hogy a császári 
udvarban két-három követet is fogadtak 
egymás után, és nem tettek különbséget a 
hatalmasabb vagy kevésbé jelentős ural-
kodók képviselői között.11

Bizánc átvette Róma jogi gondolkodá-
sát, s azt a bizánci diplomaták alkalmaz-
ták azon népek esetében is, amelyek nem 
rendelkeztek fejlett és kidolgozott jog-
rendszerrel. A szervezett állam elmélete 

a társadalmi rétegek, illetve az állam-
hatalom és az adott állam területén élők 
közötti, garantált kapcsolatrendszeren 
alapult. Ennek az intézményesített rend-
szernek az alapjait és egyben eszközeit a 
törvények jelentették. A bizánci szertar-
tásrend utánzását és elsajátítását követte 
a társadalmi értékrend és magatartásfor-
ma átvétele, a következő szinten pedig az 
államelméletben, az intézményes struk-
túrában és a törvényhozásban jelentek 
meg a bizánci minták.

Ebből a szempontból Nagy Károly 800-
ban történt császárrá koronázása, illetve 
Bizánc részéről ennek 812-es elismerése 
fontos lépésnek tekinthető. A Bizánci Bi-
rodalomban a bizánci császárhoz fűződő 
kapcsolataik függvényében különböző 
kategóriába sorolták az államokat. Rang-
ban az első helyen Perzsia állt, amelynek 
gyökerei a 3. századi szaszanida restau-
ráció idejéig nyúltak vissza. A perzsa és 
a bizánci uralkodó testvéreknek címez-
ték egymást. Perzsia után az arab kali-
fák következtek, akiket a bazileuszok 
ugyancsak testvérként szólítottak meg, 
de udvaraik között közel sem volt olyan 
szoros kapcsolat, mint a perzsa királyo-
kéval. A „pogány” uralkodók közül a ka-
zár kagánok élveztek kiváltságos helyet. 
A császár lelki testvéreinek szólította 
ugyan a nyugati fejedelmeket, de a kirá-
lyi címen kívül minden mást megtaga-
dott tőlük. Mint említettem, csupán Nagy 
Károly kapta meg tőle az áhított császári 
címet.

A 7. század közepén egy új világvallás 
alakult ki: az iszlám. Mohamed 622-ben 
áttelepült Mekkából Medinába, s ez az 
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időpont lett az iszlám időszámítás kez-
dete. A Korán a Mohamed próféta által 
kapott isteni kinyilatkoztatásokat tartal-
mazza. A hadíszban pedig a Mohamed 
életére vonatkozó hagyományokat je-
gyezték le, és azok útmutatóul szolgál-
nak a mindennapi élet szabályozásához. 
Az iszlámon belül két meghatározó val-
lási-politikai irányzat van: a szunnita és 
a síita.

Többek szerint az arab nyelvben a kö-
vet, illetve a képviselet szó eredete Mo-
hameddel és annak rokonságával hozható 
kapcsolatba. A szafir [követ] és a szifarah 
[követség] kifejezést több történész is 
Mohamed próféta nagyapjának, Abdul 
Muttalibnek az abesszíniai utazásához 
köti.12 A Bizánci Birodalom a keleti hatá-
rainál érintkezésbe került az iszlámmal, 
és úgy tűnik, hogy nyugaton a frankok 
– és Itália egyes városai –, keleten pedig 
Mohamed követői, egymástól függetlenül 
merítettek a bizánci diplomácia bizonyos 
elemeiből. A 20. század elejétől a misz-
szióvezetők hármas rangsorolása találha-
tó meg például Egyiptomban is: a nagy-
követ (szafir mumtaz), a követ (szafir) és 
az állandó ügyvivő (káimbi-l-ámel).

Laikus diplomácia a középkori 
Európában

A 13–15. században a Mediterráneum 
keleti részének legtöbb diplomatája – kü-
lönösen az északi partvidéken – olyan 
görög származású személy volt, aki nem 
görög uraknak dolgozott: az oszmánok-
nak, a velenceieknek vagy a kereszte-
seknek.13 Ezek a követek és követségek 

azonban nem állandó jellegű diplomáciai 
képviselők és képviseletek voltak: ad hoc 
módon, meghatározott ügyben vagy ese-
mény kapcsán kerültek a fogadó országba.

A Nyugat-Mediterráneum északi part-
vidékének és a nyugat-európai szuveré-
neknek a követei inkább a latin nyelvben 
járatos világi nemesemberek, egyházi 
személyek vagy állami hivatalnokok vol-
tak. Nem kétséges, hogy a bizánci diplo-
máciai hagyományok nemcsak az itáliai 
városállamokban, hanem francia földön 
is tovább éltek. Gondolhatunk itt a 8. és 
11. század közötti diplomáciai protokoll-
ra, a levelezés és szerződéskötés formai 
követelményeire, a ceremóniára vagy az 
etikettre.

Amellett, hogy a negyedik keresztes 
hadjárat hitelesnek tartott bemutatása, a 
12–13. századi nyugat-európai követek 
működésére vonatkozóan is forrásértékű 
Geoffroy de Villehardouin14 emlékirata,15 
amely a diplomáciai rangok történetének 
újabb állomását mutatja be, illetve a kö-
vetküldés, követfogadás és a szerződés-
kötés történeti fejlődésének egyik fontos 
írott anyaga is egyben.

Az emlékirat szerint a negyedik ke-
resztes hadjárat (1202–1204) előkészítése 
során a keresztet felvett urak tanácsko-
zásra gyűltek össze Compiègne-ben, és 
végül abban egyeztek meg, hogy a leg-
kiválóbb követeket fogják szétküldeni, és 
teljhatalommal ruházzák fel őket, hogy 
ugyanolyan joggal tárgyalhassanak, mint 
uraik. A velencei dózse, Enrico Dandolo 
(1107–1205) és a velencei nagy- és kis-
tanács tagjai nagy tisztelettel fogadták a 
követeket.
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A szövegben használt megbízólevelek 
kifejezés, azaz a többes szám használata 
a bizánci diplomáciai hagyományok to-
vábbélése is lehet. Talán ez a magyarázat 
arra, hogy a megbízólevél a mai francia 
nyelvben (les lettres de créance) szintén 
többes számban használatos. (A les lettres 
de créance egyik első említése a francia 
Jean Froissart [kb. 1337–1405] króniká-
jában olvasható, egy fiktív történetben, 
ráadásul magyar kontextusban.16)

Villehardouin azzal folytatja, hogy a 
megbízólevelek tartalma szerint a francia 
grófok tárgyalási és döntési joggal ruház-
ták fel a követeiket. Szent Márk Köztár-
saságának vezetője és a követek ünnepé-
lyes esküt tettek, és a szerződés – a római 
jogban gyökerező pacta sunt servanda 
elve szerint – kötelezte a részes feleket 
a benne foglaltak jóhiszemű (bona fide) 
végrehajtására.17 A szerződéskötés ünne-
pélyes formája szerint a folyamat végén a 
megállapodást maga a pápa ratifikálta.18

Bolognai Azo (Azolenus) (1150–1230), 
aki a Corpus Iuris Civilishez írt glosz-
szákat, a Summa Codicis című mun-
kájában kijelentette: a nuncius19 se nem 
több, se nem kevesebb, mint egy olyan 
személy, aki egy levél helyett beszél, az 
ura hangja és üzenetének átadója.20 En-
nél pedig azért jóval bővebb volt már az 
ő korában is a nuncius [követ, küldött] 
funkciója. A fogadó állam vezetőjének 
címzett levélben foglaltaknak megfelelő-
en különböző hatáskörrel tárgyalhatott és 
köthetett szerződést ura nevében; persze 
egyszerűbb esetben levelet vagy üzenetet 
is átadott. A nuncius diplomáciai rend-
szere rugalmas volt, attól függően, hogy 

milyen jellegű feladatra szólt a megbí-
zatása. Abban az időben a felek közötti 
kapcsolattartás hosszú időt vett igénybe, 
de a tárgyalások sikeres lebonyolítását és 
a szerződések megkötését a nunciusnak 
nevezett világi követ jelentős mértékben 
hatékonyabbá tette.

A 12. század végén, a 13. század elején a 
diplomáciai képviselő új típusa jelent meg: 
a procurator. Ő egyes szám első személy-
ben beszélt, de az ura nevében; a megbí-
zóját képviselte, és a tárgyalások folyta-
tására, illetve a szerződések megkötésére 
vonatkozó teljhatalommal bírt. A nuncius 
nem rendelkezett a procurator rangjával, 
s korlátozottabb volt a tevékenysége is. 
Villehardouin írta le először a nuncius és a 
procurator kifejezés tartalma közötti kü-
lönbségeket is. A procurator és az orator 
ma nagykövetként, a nuncius követként 
értelmezhető. A grófok a megbízólevéllel 
teljes tárgyalási és döntési joggal ruházták 
fel a követeiket, utólag pedig elfogadták, 
amit azok tettek. A keresztes vezetők telj-
hatalmat adtak a képviselőiknek – azaz a 
római jogból származó „utólagos jóváha-
gyás”, a ratihabitio elve szerint jártak el.21

Az eseti és az állandó követség tipo-
lógiája közötti különbség a folyamatos-
ságban, azaz az állandóságban és – az-
zal szoros összefüggésben – a missziók 
időtartamában rejlik. Milyen időtartam 
volt állandó képviseletnek tekinthető a 
középkorban?

A korszakban gyakori volt a tárgya-
lások elhúzódása, amelynek több oka is 
lehetett. Ilyen volt például a fogadó és a 
küldő állam viszonya, a szuverén politi-
kai, gazdasági vagy katonai motivációi, 
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illetve a fogadó fejedelem egészségügyi 
állapota. A megbízólevél átadása és a 
hazautazás kezdete közötti időtartamot 
figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a 
középkorban nem állandó jellegű, hanem 
ad hoc missziónak tekinthető a hat-hét 
hónapig a fogadó államban tartózkodó 
követség is.22

Úgy tűnik, hogy az első folyamatos, 
állandó jellegű képviselet Luxemburgi 
Zsigmond magyar (1387–1437), német 
(1410-től), római (1411-től) és cseh király 
(1419-től), későbbi német-római császár 
(1433-tól), valamint Filippo Maria Vis-
conti, Milánó hercege (1412–1447) között 
alakult ki. Zsigmond a német királlyá 
történt megválasztása óta tervezte, hogy 
Milánóban lombard királlyá, majd Ró-
mában német-római császárrá koronáz-
tatja magát. Ehhez, illetve Dalmácia mi-
att is fontos volt számára az észak-itáliai 
városállamokkal való kapcsolat.

Filippo Maria herceg és Zsigmond 
király között 1421-ben megszűnt a dip-
lomáciai összeköttetés. Milánó herce-
ge 1425. május 12-i dátummal szabá-
lyos megbízólevelet állított ki Corrado 
del Carretto savonai őrgróf és Novello 
de Caimis részére, akiket Brunoro del-
la Scala birodalmi vikárius is elkísért 
Zsigmond udvarába.23 Az irat tanúsága 
szerint Corrado del Carretto orator és 
ambasiator, Novello de Caimis pedig 
nuncius rangban érkezett a királyhoz. 
Látható, hogy a küldöttek rangja külön-
bözött: Carretto orator és ambasiator, 
Caimis nuncius volt, a nápolyi egyetem 
tanára, Scala pedig tanácsadói minőség-
ben vett részt a misszióban. Corrado del 

Carretto 1425 második felében ugyan 
visszatért Milánóba, azonban követtársa 
Zsigmond udvarában maradt.

Zsigmond király 1425 őszén Bartolo-
meo Moscatot küldte Észak-Itáliába, hogy 
közvetítsen Filippo Maria és a formáló-
dó velencei–firenzei szövetség között. 
Ez a diplomáciai képviselők küldésének a 
viszonosságaként is értelmezhető. A milá-
nói herceg és Zsigmond király udvarában 
1426 májusa és 1431 novembere között ál-
landó jelleggel megtalálható a másiknak 
a diplomáciai képviselője. A megbízóle-
velek tanúsága szerint egy-egy orator és 
ambasiator jelentette a herceg és a király 
személyének képviseletét. Ezek a diplo-
máciai rangok fejlődését tekintve a nagy-
követnek feleltek meg, míg a nuncius a 
követnek.

Egy 1426. május 3-án kelt iratban a mi-
lánói herceg meghatalmazta Corrado del 
Carrettót és Guarnerio de Castiglionét, 
hogy tárgyalásokat folytassanak a ne-
vében Zsigmonddal, és az eredményes 
megállapodás után szövetséget kössenek 
vele. Erre Visegrádon került sor, 1426. 
július 13-án. Az aznap kelt egyezség 
alapján Filippo Maria meghatalmazottjai 
a herceg nevében letették a hűségesküt 
Zsigmondnak. Luxemburgi Zsigmond 
több évig tartó egyeztetés után, 1431 
őszén látogatott el Milánóba, ahol 1431. 
november 25-én Bartolomeo della Capra 
érsek lombard királlyá koronázta. A két 
fél között a diplomáciai kapcsolatok 1431 
novemberében szakadtak meg, amikor 
Filippo Maria nem volt hajlandó szemé-
lyesen fogadni Zsigmond képviselőit.
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Egyes szakemberek szerint Francesco 
Sforza milánói herceg (1450–1466) köve-
te, Nicodemo de Pontremoli volt az első 
állandó diplomáciai képviselő Cosimo 
Medici firenzei fejedelem (1450–1464) 
mellett.24 Milánó hercegének érdeke-
it Nicodemo de Pontremoli 1468-ig 
képviselte Firenzében, Mediciét pedig 
Dietisalvi Nerone Milánóban. Az állan-
dó diplomáciai képviselet intézménye a 
reneszánsz eszméjének térhódításával 
egyszerre terjedt el Európában. Magyar-
országon Mátyás király (1458–1490) a 
külpolitikájából következően igen kiter-
jedt diplomáciai levelezést folytatott, és 
követei megtalálhatók voltak az ázsiai 
udvarokban éppúgy, mint a nyugat-euró-
paiakban.

Rosier, Toulouse püspöke (1451–1474) 
két diplomáciai terminus technicust 
különböztetett meg: a legatit és az 
ambaxiatort. Véleménye szerint koráb-
ban legatinak nevezték azokat a kép-
viselőket, akiknek a megjelölése a 15. 
századra nuncius és procurator lett; 
ugyanakkor a legati kifejezéssel illették 
a Szentszék kardinális követeit is. Eh-
hez azonban hozzá kell tennünk, hogy 
a laikus államokból küldtek olyan kö-
veteket is, akik nagy jelentőségű ügy-
ben jártak el, és őket nyelvterületenként 
ambassade, ambaixador, ambassadeur 
vagy ambassador névvel illettek.25

A 15‒16. században egyes európai ál-
lamok – Franciaország, Spanyolország, 
Anglia, a Német-római Császárság, il-
letve néhány itáliai város – vezetőinek 
a központosítási lépései, a távolsági ke-
reskedelem fellendülése és a polgárság 

megerősödése, úgy tűnik, összefüggés-
ben voltak az állandó diplomáciai képvi-
seletek kialakulásával. Az itáliai félsziget 
mintegy húsz kisebb-nagyobb városának 
a politikai befolyása jelentősen eltért 
egymástól, de Milánó, Velence és Firen-
ze politikai és diplomáciai jelentősége 
kiemelkedett a többi közül. A modern 
állam megjelenésével és a nemzetközi 
kapcsolatok fejlődésével párhuzamosan 
alakult ki a szuverenitás alapelve.

Jean Bodin26 az 1576-ban megjelent 
Les Six Livres de la République című 
munkájában elemezte a szuverenitás 
fogalmát, és kísérletet tett a modern ál-
lam hatalmi struktúrájának a leírására. 
A szuverenitás kezdetben a legfőbb tör-
vényhozó eszme volt, később az államot 
főhatalommal felruházó elvvé vált. Az 
államot úgy értelmezték, mint ami a jog 
felett áll, és alapvetően a természetjog-
ban gyökerezik.27

Hugo Grotius28 A háború és béke jogá-
ról című munkájában egy fejezetet szen-
telt a követségek jogának.29 Megállapítot-
ta, hogy a követségi jog a ius gentiumból 
származik, s minden idegent megillet. 
Idegen minden föld, amely szabad, és 
más uralkodónak nincs alávetve, tehát az 
önállósága nem szűnt meg. Véleménye 
szerint nem szükséges minden követsé-
get fogadni, de követséget ok nélkül visz-
szautasítani sem szabad. A ius gentium 
elve arról szól, hogy aki állami meg-
bízatást teljesít, azt a fogadó államban 
bűncselekmény elkövetése miatt nem le-
het megbüntetni – így a követeket sem. 
Azonban ha az illető a fogadó államban 
bűncselekményt követ el, persona non 
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gratának lehet nyilvánítani, és ki kell 
utasítani az államból, de ellene erőszakot 
nem lehet alkalmazni. Grotius rögzítette, 
hogy a követségi jog, a követek szemé-
lye és ingó vagyonuk sérthetetlen, még 
akkor is, ha a küldő és a fogadó állam 
háborúban áll egymással. Ugyanakkor 
Grotius az állandó diplomáciai képvise-
letek rendszerét visszautasította: „Min-
den további nélkül vissza lehet utasítani 
a most szokásos [sic!] állandó követsége-
ket. Az ősi szokás arra tanít, hogy ezekre 
nincs szükség, hiszen ez a fogalom régen 
ismeretlen volt.”30 Grotius szerint tehát 
szükségtelen a küldő szuverén követének 
vagy követeinek a rezideálása, a fogadó 
országban hosszabb ideig történő tartóz-
kodása.

A katolikus egyház diplomáciája 
a középkori Európában

A katolikus egyház a 4. század második 
feléig leginkább a lelki és vallási kérdé-
sekkel foglalkozott, s kevésbé a politikai 
élettel. Minthogy a pápaság a legtávolab-
bi római provinciákban is képviseltette 
magát a vicarii apostolici által, ők gya-
korolták a követségi jogot, és így talán 
– többé-kevésbé – analógiát lehet vonni 
köztük és a mostani apostoli delegátus 
között. Az apostoli vikárius ugyanazon 
hatáskörökkel rendelkezett, mint a püs-
pök, azonban a működési területén még 
nem szerveződött meg az egyházmegye, 
így címzetes püspöknek tekinthető. Való-
színűleg I. Damáz pápa (366–384) nevez-
te ki az első apostoli vikáriust, Ascoliust, 
Thesszaloniki püspökét, akit Keletre, Il-
líriába küldött.31

Az 5. századtól a pápák apocrisa-
riusokat bíztak meg, akik a pápa sze-
mélyét és az egyházi hatóságot képvi-
selték egy másik egyházi vagy laikus 
hatóságnál. Az apocrisariusok (görögül 
άποχρίυμαι; jelentése: válaszol vagy fe-
lelős) két és fél évszázadig képviselték 
a pápa személyét a Bizánci Birodalom-
ban. Konstantinápolyban, a Placidia-
palotában székeltek, és a pápa keleti 
megbízottaiként az első hely illette meg 
őket az egyház ökumenikus zsinatain, és 
mindenkit megelőzve írták alá a zsinatok 
aktáit.32 Az első apocrisarius Iulius, Kos 
püspöke volt, akinek I. Leó pápa (440–
461) állította ki a megbízólevelét (453), 
Marcianus bizánci császárnak (450–457) 
címezve. A pápaság diplomáciai képvise-
letének a 8. századtól jelentkező három 
problematikája a pápa kettős minőségé-
ben is gyökerezett, aki egyrészt a katoli-
kus egyház spirituális vezetője, másrészt 
itáliai herceg, azaz világi szuverén is volt. 
A harmadik probléma a fogadó szuveré-
nek (császár, király, herceg, köztársaság 
stb.) politikai hatalmának és méltóságá-
nak a különbözőségében rejlett.

A már említett apocrisarius intézmé-
nye mellett a pápa másik diplomáciai 
képviselője a legatus volt: ő a pápa köve-
teként egy sajátos ügy megoldása érdeké-
ben érkezett (és jelenleg is érkezik) egy 
adott területre. A legatus a római pápa 
személyét képviselte a tanácskozásokon 
és fontos alkalmakkor. A 9. század vé-
gétől a pápák az egyszerű legatusnál na-
gyobb hatáskörrel rendelkezőt is küldtek, 
közvetlenül Rómából: az ő elnevezése 
legatus missus volt, és a pápa személyét 
hosszabb vagy rövidebb ideig képviselte, 
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de csak az adott ügy végéig.33 Akkoriban 
a hosszabb időtartamra megbízott képvi-
selő megnevezése vicarius Apostolicae 
Sedis, míg a rövidebb időre megbízott 
legátus terminológiája a legatus romanus 
volt.

A pápa fenntartotta magának a jogot, 
hogy az uralkodók mellé küldött legátu-
sát a legmagasabb méltósággal és hatás-
körrel ruházza fel. A 11. századtól a pápa 
a kardinálisokat bízta meg a képviselet-
tel, és terminológiájuk a legat a latere. 
Különleges státusszal néhány érsek bírt, 
az ő titulusuk a legatus perpetuus vagy a 
legatus natus volt. Ők folyamatosan kép-
viselték a Szentszéket a joghatóságuk alá 
tartozó területen, és a Szentszékkel köz-
vetlenül érintkeztek. Ők a „született legá-
tusok”; az érseki széket újonnan elfoglaló 
személy esetén nem volt szükség a cím 
megerősítésére: az érseki kinevezéssel 
automatikusan megkapta a legatus natus 
titulust. A legismertebb közülük Canter-
bury, York, Reims, Köln, Prága, Toledó, 
Graz, Salzburg és Esztergom érseke.

A pápa kettős minősége, illetve a for-
málódó kisebb-nagyobb hatalmi közpon-
tok létrejötte miatt a pápaság különböző 
eljárásokat alkalmazott a 15. század-
ban. A pápaság gazdasági ügyeit intéző 
Apostoli Kamara bevételeinek a keze-
lésére Róma nuncius-collectort küldött 
a keresztény területekre, akik pénzügyi 
megbízással és bizonyos tárgyalási felha-
talmazással bírtak. Ezek a collector nun-
ciatúrák alakultak át fokozatosan állandó 
jellegű nunciatúrákká Spanyolországban, 
Velencében, később Nápolyban és Por-
tugáliában. Emellett létrejött egy másik 

kategória is: a nuncius-collector és a ke-
reszt megbízottja, amely bizonyos mér-
tékig késleltette az állandó nunciatúrák 
létrejöttét és elterjedését.

A 15. századi politikai aktivitás, Itália 
sajátos helyzete, továbbá – a 16. század-
ban – a reformáció vezetett a pápaság 
képviseleti rendszerének a reformjá-
hoz, az apostoli nuncius és az apostoli 
internuncius jellegének, funkciójának, 
karakterének és minőségének a kialakí-
tásához, illetve politikai és gazdasági fel-
adataik meghatározásához. Az apostoli 
nuncius, illetve internuncius diplomáciai 
rang fokozatosan alakult ki, s különböző 
fázisokon ment át. A IV. Szixtusz pápa 
(1471–1484) nevében kiállított megbí-
zólevelekben – nevük abban az időben 
breves litterae vagy breves – meghatá-
rozták a spirituális és világi ügyeket, és 
akkoriban vették kezdetüket az állandó 
jellegű megbízások is.

Katolikus Ferdinánd, Aragónia és 
Kasztília királya 1482-ben nagyköve-
ti (ambassadeur) minőségben küldte 
Gonzalo Fernández de Herediát IV. Szix-
tusz pápa udvarába. VI. Sándor pápa 
(1492–1503) nevezte ki Francisco des 
Prats protonotarius apostolicust a spa-
nyolországi collectorává és nunciusá-
vá. VIII. Ince pápa (1484–1492) küldte 
Niccolò Francót, Treviso püspökét 1486-
ban a Velencei Köztársaságba, „cum 
plenapotestate legati de laterenuncio et 
oratori”. Így Velencében jött létre először 
állandó jellegű nunciatúra. Szent Márk 
Köztársasága 1488-ban nagykövetséget 
(ambassade) létesített a Szentszék mellett. 
A nunciatúrák működési területét X. Leó 



2016. tavasz 13

A diplomáciai rangok eredete és használata

pápa (1513–1521) tovább bővítette, mivel 
létrehozta a német-római császár mellett 
működő állandó képviseletet Bécsben 
(1513), Franciaországban (1514) és Portu-
gáliában (1515) is. 1514-ben átalakította a 
nápolyi collectorátust nunciatúrává. VII. 
Kelemen pápasága (1523–1534) idején 
IV. Károly német-római császár utazásai 
miatt hoztak létre nunciatúrát Németor-
szágban, 1525-ben.

A reformáció terjedésének ellensúlyo-
zásaként, valamint politikai és gazdasági 
okok miatt a pápaság a 16. század folya-
mán szilárdította meg az állandó diplo-
máciai képviselők és képviseletek rend-
szerét. A reformációra adandó katolikus 
válasz kidolgozására és összehangolására 
III. Pál (1534–1549) összehívta a tridenti 
zsinatot, amely célul tűzte ki az egyház 
reformját. A katolikus egyház spirituá-
lis és politikai érdekei érvényesítésének 
egyik fontos eszköze a pápák diplomáci-
ai képviseleti rendszerének a megerősíté-
se volt. E cél megvalósítása érdekében a 
nunciusok kiválasztásának fontos szem-
pontja lett a jelöltek teológiai képzettsé-
ge, hogy működésük területén az eret-
nekekkel szemben hatékonyan tudjanak 
fellépni. IV. Pál (1555–1559) a trónra lé-
pése után nem sokkal Lengyelországban 
hozott létre nunciatúrát (1555). IV. Piusz-
nak (1559–1565), a korábbi milánói püs-
pöknek nagy szerepe volt a savoyai nun-
ciatúra megszervezésében (1550), illetve 
a firenzei állandó képviselet létrehozá-
sában (1560). A Szentszék 16. századi 
diplomáciai dinamizmusa megnyilvánult 
a rendkívüli diplomáciai képviselők kül-
désében is: a cárhoz Moszkvába, a dán 

és a svéd uralkodóhoz Koppenhágába és 
Stockholmba, illetve I. Erzsébethez Lon-
donba.

XIII. Gergely pápasága (1572–1585) 
alatt határozták meg az egyházi diplomá-
cia szervezeti struktúrájának az elemeit. 
Mielőtt XIII. Gergely elfoglalta Szent 
Péter székét, kilenc nunciatúra műkö-
dött. Ő, a trónra lépése után, rövid időn 
belül két új állandó képviseletet hozott 
létre: Kölnben (1573) és Grazban (1580). 
Az előbbi hatáskörét 1580-ban kiterjesz-
tette Dél-Németországra. Átszervezte a 
pápaság svájci képviseletét – a korábban 
Luzernben (1572) és Comóban (1510) lét-
rehozott pápai missziókat –, és az átala-
kítás eredményeképpen Svájcban immár 
két apostoli nuncius működött. Ezzel elő-
készítette a pápai képviseletet a Német-
alföldön (1577). XIII. Gergely kiegyen-
súlyozott kapcsolatot ápolt Angliával, 
Genovával, Máltával és a keleti keresz-
ténységgel is.

A tridenti zsinaton vette kezdetét az 
egyházi jogforrások rendszerezése, a 
Corpus Iuris Canonici átdolgozása is, 
amely XIII. Gergely pápasága alatt, 
1582-ben fejeződött be. Két évvel ké-
sőbb, 1584-ben meghatározták a pápaság 
külképviselőinek a rangját és struktú-
ráját. A 16. századtól a pápák fontosabb 
ügyekben rendkívüli megbízatással a 
pápa személyét képviselő (alter ego) kar-
dinálist küldtek egy-egy területre (Mad-
rid, Bécs, Amszterdam). A kardinális 
legatus rangja rendkívüli nagykövet 
(ambassadeur extraordinaire); az érsek 
vagy püspök nuncius rangja jelenleg is 
nagykövet (ambassadeur), aki állandó 
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jelleggel képviseli a pápa személyét. 
A legátusok és a nunciusok voltak a kato-
likus egyház legmagasabb méltóságai – 
és ezt a világi uralkodók és más államok 
vezetői is figyelembe vették. A harmadik 
kategóriát az internunciusok34 képezték, 
akik követek voltak, és rangban a rend-
kívüli nagykövet és az állandó nagykö-
vet után következtek. A középkorban az 
internuncius címet használták a képvise-
let vezetőjére a világi diplomáciában is, 
azonban ott nem terjedt el olyan mérték-
ben, mint a nuncius, az ambaciator vagy 
az orator elnevezés. A 16. században 
svéd és lengyel világi internuncius tevé-
kenykedett Rómában és Nápolyban. 
A 17. század folyamán a világi diplomá-
cia terminus technicusai közül fokoza-
tosan eltűnt az internuncius cím, és már 
csak a katolikus egyház diplomáciai kép-
viselőjének második osztályát jelentette. 
Kivételként említhető az 1678 és 1856 
közötti időszakban Konstantinápolyba 
akkreditált osztrák laikus internuncius. 
A negyedik kategóriát a diplomáciai kül-
döttek (agents diplomatiques) alkották.

A 17. századtól a világi és a pápai dip-
lomácia egyaránt alkalmazta az „ügyvi-
vő” kategóriát, amelynek a 18. században 
még különböző francia nyelvű elneve-
zései is használatban voltak: chargé 
d’affaires avec lettres, chargé d’affaires 
en pied vagy chargé d’affaires en titre. 
Közöttük talán úgy tudnánk árnyalni a 
különbséget, hogy az első megbízólevél-
lel ellátott állandó ügyvivő volt, a máso-
dik teljes jogkörrel rendelkező diplomá-
ciai képviselő, a harmadik pedig állandó 
jellegű ügyvivő. Tartalmi szempontból a 

három elnevezés között nincs különbség, 
mindegyik állandó ügyvivőt jelent. Ma 
már csak a chargé d’affaires kifejezés 
van használatban.

A tridenti zsinat a reformáció hatására 
megkövetelte az egyházmegye vezetői-
től, hogy – a kivételes esetektől eltekint-
ve – a hatáskörük alá tartozó területen 
tartózkodjanak. Ez ellentmondott annak, 
hogy a nunciusok püspökök vagy érsekek 
lehettek. A Római Kúria kimondta, hogy 
lehetnek „in partibus infedilium”35 püs-
pökök és érsekek, akik nem rendelkeznek 
egyházmegyével.

XIII. Gergely pápaságától kezdve 
Róma különbséget tett az állandó diplo-
máciai képviseletei között. Az első kate-
góriába a nagy nunciatúrák, a másodikba 
a kisebbek tartoztak. A 16. század végén 
az első kategóriába sorolták Spanyolor-
szágot, Velencét, Franciaországot, Len-
gyelországot, a Német-római Császársá-
got, Dél-Németországot és Portugáliát. 
A második kategóriába Savoya, Firenze, 
Graz, Köln és Svájc került. Az első kate-
góriába tartozó nunciatúrák vezetőinek a 
havi juttatása kezdetben 200 arany volt, 
míg a másodikba tartozóké 100 arany. 
A két kategória másik eltérése az volt, 
hogy az elsőbe tartozó nunciusok jogo-
sultak voltak a kardinálisi birétum36 vi-
selésére is. Ez az egyház belső rendszeré-
ben is feszültségek forrása lett.

A Római Kúria az állandó diplomáci-
ai képviselet beosztottjai között is rang-
sort állított fel. A nuncius után követ-
kezett az írnok vagy titkár (első titkár), 
őt követték a nunciusi titkárok, akik az 
adminisztratív munkát végezték. Magas 
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méltóság volt az apostoli protonotárius, a 
pecsétőr és a szentszéki titkár, akik álta-
lában második kategóriás nunciatúrákra 
kaptak kinevezést. Az utóbbiak, miután 
bizonyították a szakértelmüket, első ka-
tegóriás nunciatúrák élére kerülhettek. 
Ez nagymértékben hozzájárult a pápaság 
karrierdiplomatáinak a megjelenéséhez, 
azaz a hivatásos diplomatarendszerének 
a kialakulásához.

A nunciusok eredetileg a pápa szemé-
lyét, nem pedig a Szentszéket képviselték 
más államokban. A pápa halála esetén 
ezért minden alkalommal visszahívták 
őket Rómába. XIII. Gergely rendelkezett 
arról is, hogy a nunciusok a pápa szemé-
lye mellett a Szentszéket is képviseljék. 
A pápaság állandó diplomáciai képvise-
lőinek a hivatali idejét nem rögzítették, 
illetve azt a kiküldés alkalmával nem ha-
tározták meg előre. III. Gyula pápasága 
(1550‒1555) alatt általában két, két és fél 
év volt, XIII. Gergely idején, azaz a 16. 
század második felében, a hivatali idő ál-
talában három évig tartott.

A pápaság diplomáciai képviseletének 
a rendszere a 18. századra kristályosodott 
ki, a következő évszázad elején pedig 
írásba foglalták egyes képviselők rangját.

Európai diplomácia
a 17. századtól
a bécsi kongresszusig

A 17. század végén a németalföldi 
származású Abraham de Wicquefort37 
a kétkötetes munkájában a nagykövet-
ről és annak feladatairól értekezett.38 

Véleménye szerint az uralkodók közvet-
lenül nem érintkezhetnek egymással a 
méltóságuk sérelme nélkül, személyesen 
nem közölhetik az akaratukat a különbö-
ző ügyekben, ezért alkalmaznak minisz-
tereket, hogy azokon keresztül ezt megte-
hessék. A szuverének adnak az egyes mi-
nisztereknek nagyköveti (ambassadeur) 
rangot, hogy aztán azok kellő tiszteletet 
kapjanak külföldön. A megbízólevél-
lel rendelkező nagykövetek képviselik a 
küldő szuverén személyét a fogadó ál-
lam szuverénje mellett. Wicquefort fon-
tosnak tartotta azt a megállapítást, hogy 
nem minden miniszter nagykövet, mert 
némelyek az államon belül, mások azon 
kívül tevékenykednek. A nagykövetnek 
és a rangban utána következő máso-
dik osztálynak van képviseleti jellege. 
Wicquefort szerint nem rendelkeznek 
nagyköveti ranggal és jelleggel a nun-
ciusok (nála ők a laikus szuverén kül-
döttjei), a meghatalmazott miniszterek, 
az internunciusok, a követként küldött 
nemesemberek, a rezidensek,39 a diplo-
máciai küldöttek (agent diplomatique),40 
illetve a nagykövet titkára. A nemzetközi 
jog viszont rájuk is vonatkozott.

Wicquefort nem tett különbsé-
get állandó (ordinaire) és rendkívüli 
(extraordinaire) nagykövet között, mert 
szerinte alapvetően nem is különböznek. 
Úgy vélte, a személyük jellege, a megbí-
zólevelük, az uralkodótól kapott instruk-
cióik és a felhatalmazásuk ugyanaz, és 
azonos jogok és kötelezettségek vonat-
koznak rájuk.41

A második osztályba sorolta az 
internunciusokat, a rendkívüli követeket 
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(employés extraordinaires), a meghatal-
mazottakat (plénipotentiaires), a bizto-
sokat (commissaires) és a nagykövetségi 
titkárokat. Wicquefort ugyanakkor azt 
írta, hogy a rendkívüli követ és a rendkí-
vüli rezidens még nagyon modern jellegű 
képződmény. A szuverén akkor küldi e 
tisztségek viselőit egy másiknak az udva-
rába, ha az ügy megtárgyalása nem vesz 
túl hosszú időt igénybe. Ők nem rendel-
keznek olyan felhatalmazással és fontos 
megbízással, mint a nagykövetek.42

Ugyancsak a 17. század végén vetet-
te papírra Louis Rousseau de Chamoy43 
a L’idée du parfait Ambassadeur című 
munkáját,44 hogy összefoglalja és megha-
tározza a korszakban használt diplomá-
ciai kifejezéseket. Rousseau de Chamoy 
szerint minden korabeli udvarra jellem-
ző, hogy a külföldön szolgálatot teljesítő 
miniszterek első osztályába (ministres 
estrangers du premier ordre)45 az ural-
kodó teljhatalmú megbízottjai tartoznak, 
akik az uralkodó személyét képviselik. 
Ők a nagykövetek, illetve a Róma ál-
tal küldött legatusok vagy nunciusok. 
A Velencei Köztársaságtól az oszmán 
udvarig mindenütt megtalálhatók, ahol 
a szuverének teljhatalommal megbízott 
diplomáciai képviselői állandó jelleggel 
tartózkodnak. A hatalmak a kölcsönös-
ség (reciprocitás) elvét betartva küldik 
a képviselők első osztályába tartozókat 
egymás udvarába.

A külföldön szolgálatot teljesítő mi-
niszterek második osztályába (ministres 
estrangers du second ordre) tartozó mi-
niszterek nem képviselhetik a szuverént. Ők 
a meghatalmazott miniszterek (ministre 

plénipotentiaire), követek (envoyé), rezi-
densek (résident) és küldöttek (agent), il-
letve a nagykövetségi titkárok (secrétaire 
d’ambassade). Az utóbbinak a megbíza-
tása a nagykövet akkreditálásától annak 
visszaérkezéséig tart.

Rousseau de Chamoy szerint az első 
és a második osztály közötti különbség 
az, hogy a nagykövet képviseli a szuve-
rén személyét, ami különleges tiszteletet 
és előjogot biztosít számára, amellyel 
a második osztályba tartozók nem ren-
delkeznek. A nagykövet érkezése állami 
eseménynek számít a fogadó országban, 
és neki joga van a fogadó ország szuve-
rénje előtt szertartásos körülmények kö-
zött, állami audiencián megjelenni. Más 
különbség nincs a két osztály között: az 
uralkodó választja ki és bízza meg fel-
adattal őket, és mindkét osztály tagjai 
tárgyalhatnak a nevében. Léteznek olyan 
fontos ügyek vagy jelentős államok, ami-
kor vagy ahol a nagykövet rangja és mél-
tósága szükséges a tárgyalások hatékony 
folytatására, illetve a beavatkozásra.

Minden teljhatalommal rendelke-
ző miniszter meghatalmazott (pléni-
potentiaire). Azonban a régmúltban – írta 
Chamoy – azoknak adták ezt a rangot, 
akiket a szuverén küldött konferenciák-
ra vagy az államok közötti tárgyalásokra 
(mint például a Német-római Birodalom-
ban a világi és egyházi méltóságok, illetve 
a szabad császári városok küldöttei a Bi-
rodalmi Gyűlésben). A meghatalmazott 
miniszter a nagykövet (ambassadeur) és 
a követ (envoyé) közötti besorolású volt. 
A követ általában egy nemesember vagy 
karrierdiplomata lehetett, akit a szuverén 
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választott ki és bízott meg, hogy egy má-
sik államban átadja a jókívánságait vagy a 
részvétnyilvánítását. Egy-egy különleges 
ügy végrehajtására is kaphatott felhatal-
mazást, ám annak lezárásával a megbízás 
is megszűnt – ezért nevezték őket rend-
kívüli követnek (envoyé extraordinaire). 
A rendkívüli követek a 17. század végén 
sem tartózkodtak hosszú ideig a külföldi 
udvarban, hiszen az ő megbízatásuk is 
csak az adott ügy végrehajtására korláto-
zódott.

A rezidens olyan miniszter, akit a szu-
verén választ ki és küld egy másik állam-
ba, hogy az ottani működésével fenn-
tartsa a jó viszonyt a két ország között, 
valamint az előre nem látható ügyekben 
védje a szuverén érdekeit. Róma minisz-
teri jellegű képviselője az internuncius, 
akit ugyanaz a tisztelet övez, és ugyanaz 
a funkciója, mint a rezidenseknek – írta 
Chamoy. Azaz a Szentszék internunciusa 
azonos rangban volt a rezidenssel.

A diplomáciai küldött (agent 
diplomatique) rangban a rezidens alatt 
volt, így nem kapta meg ugyanazokat 
az előjogokat és szertartásos tiszteletet, 
mint a rezidens vagy az internuncius. 
Feladata a kereskedelmi ügyek gondozá-
sa mellett adminisztratív jellegű volt, és a 
levelek fogalmazásával ki is merült.

Rousseau de Chamoy is osztotta 
Wicquefort nézetét arról, hogy kinevezé-
sük szempontjából az állandó (ordinaire) 
és a rendkívüli (extraordinaire) nagykö-
vet között szinte nem is volt különbség. 
A szuverén a rendkívüli nagykövetet egy 
sajátos ügy végrehajtásával bízta meg, s 
annak sikerével a megbízatásnak is vége 

szakadt. A felhatalmazás szólhatott még 
levél, üzenet átadásáról vagy az államok 
közötti szerződés előkészítéséről. Ha egy 
szuverén állandó és rendkívüli nagy-
követet is küldött egy országba, akkor 
gyakran támadt zavar közöttük. Chamoy 
„sajátos meghatalmazásnak” nevezte 
azt, ha az uralkodó teljhatalmat adott a 
nagykövetnek egy tárgyalás lefolytatá-
sára vagy egy szerződés megkötésére. 
E nagykövetek a megbízólevél mellett 
igazoló okirattal is rendelkeztek, hogy 
az adott szerződést a kézjegyükkel ellát-
hassák (parafálhassák). Az állandó nagy-
követ igazoló okirattal nem rendelkezett, 
ezért bizonyos esetekben szükség volt, 
hogy teljhatalmú nagykövetet küldjenek 
mellé.

Látható tehát, hogy az állandó diplo-
máciai képviselők rangsora a 17. század 
végétől a 18. század elejéig a következő-
képpen alakult: rendkívüli nagykövet, 
vele azonos rangban az apostoli legátus 
(ambassadeur extraordinaire, legatus); 
az állandó nagykövet, vele azonos rang-
ban az apostoli nuncius (ambassadeur 
ordinaire, nuncius); a meghatalmazott 
miniszter (ministre plénipotentiaire); 
alacsonyabb rangban a rendkívüli követ 
(envoyé extraordinaire). Őket követte 
rangban a rezidens és az internuncius 
(résident, internuncius); a nagykövetségi 
titkár (secrétaire d’ambassade); illetve a 
diplomáciai küldött (agent diplomatique).

A 18. század második felében jelen-
tette meg Emer de Vattel svájci jogtudós 
a Droit des Gens46 című művét. Vattel 
szerint a nagykövet képviseli a szuverén 
személyét, hatalmát, címét, nagyságát, 
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fenségét és jogait is. Az egyszerű dip-
lomáciai küldött (agent diplomatique) 
a népe megbízottja, aki egy másik nép 
kormánya mellett jár el. Például a 18. 
század végén nagykövet képviselte a po-
rosz kormányt Franciaországban, viszont 
a Poroszországba akkreditált francia 
diplomata első osztályú minőségben, de 
diplomáciai küldött (agent diplomatique) 
rangban volt. A nagykövet a szuverén 
személyét és címét is hordozta – bármi-
lyen területi nagyságú monarchiában. 
Egy köztársaságban viszont diplomáciai 
küldöttet akkreditáltak, aki egyáltalán 
nem képviselte a szuverén személyét. 
Vattel tehát különbséget tett a monarchia 
és a köztársaság vezetője mellé akkredi-
tált diplomaták között.

Vattel alapvetése, hogy a miniszterek 
külföldön vagy belföldön állami szol-
gálatot teljesítő személyek. A külföldön 
dolgozók első osztályába a nagyköve-
tek tartoznak, akik között van állandó 
(ordinaire) és rendkívüli (extraordinaire). 
A követ (envoyé) nem rendelkezik képvi-
seleti jelleggel, és a miniszterek második 
osztályába tartozik. Attól függően, hogy 
a szuverén mivel bízza meg a követet, 
megkülönböztethető az állandó követ és 
a rendkívüli követ. A rezidens (résident) 
a miniszterek harmadik osztályába tarto-
zik, és ő sem képviseli a szuverén sze-
mélyét. Ha a fogadó állam nem elégedett 
az érkező diplomata rezidensi rangjával, 
a küldő állam delegálhat egy meghatal-
mazott minisztert is, aki a rendkívüli kö-
vettel kerül egy rangba.

Az Oszmán Birodalom a 16. század-
tól fokozatosan az európai rendszer és 

egyensúlypolitika részévé vált, amellyel 
már nemcsak béke, hanem szövetség is 
köthető volt. Az oszmánok 1793-ig nem 
tartottak állandó követeket az európai 
fővárosokban, így a békekötések előké-
szítésében döntő szerep jutott az euró-
pai követségeknek. Az Oszmán Biroda-
lom székhelyén, Konstantinápolyban az 
első állandó követséget Velence állította 
fel, 1454-ben. Lengyelország 1475-től, 
Oroszország 1497-től, Ausztria 1525-től, 
Anglia 1583-tól, Hollandia 1612-től tar-
tott állandó követeket a Portán. Az állan-
dó követet rezidensnek, később oratornak 
nevezték, hogy megkülönböztessék az 
ideiglenes követtől, akit nunciusnak ne-
veztek.47 Azaz a Konstantinápolyban tar-
tózkodó nunciust ideiglenes világi követ-
ként értelmezték, míg az oratort állandó 
követként.

A Habsburg és az Oszmán Birodalom 
közötti háborúk miatt a 17. század máso-
dik felétől a krími háborút lezáró párizsi 
békéig (1856) Bécs diplomáciai képvise-
lője és a keresztény érdekek védője48 az 
internunciusnak nevezett ideiglenes vi-
lági követ (envoyé extraordinaire) volt, 
aki rangelsőbbséget élvezett a Konstan-
tinápolyban lévő követek között, akár-
csak a 16. század közepétől a francia 
nagykövet (ambassadeur).49 1856 után 
világi internuncius és meghatalma-
zott miniszter (internonce et ministre 
plénipotentiaire) képviselte Bécs érdekeit 
Törökországban.50 1860 után a diplomáci-
ában a Szentszéken kívül azonban egyet-
len állam sem használta az internuncius 
megnevezést.
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Az iszlám menedék- vagy vendégjog 
(aman) előírásainak megfelelően az ál-
landó diplomáciai képviselők a Porta 
vendégszeretetét élvezték. A külföldi 
követek az oszmán földre lépésükkor kí-
séretet kaptak, a személyes és vagyonbiz-
tonságukért a helyi török hatóságok felel-
tek, s ugyancsak azokra hárult a követ-
ségek ellátásának a terhe is. Az európai 
békedelegációk tagjai, illetve az állandó 
követek az országuk és a Porta közötti 
háborúskodás kiújulásakor házi őrizet-
be vagy fogságba kerülhettek, mivel az 
oszmánok nem ismerték el a diplomáciai 
mentességet. Az oszmán diplomáciában 
fontos szerepük volt a tolmácsoknak, a 
dragománoknak. A 15–16. században az 
olasz, görög és a szláv nyelveknek, a 16. 
századi Habsburg–török béketárgyaláso-
kon pedig a magyar nyelvnek is fontos 
közvetítő szerepe volt. Az európai állan-
dó követségek sokáig a keresztényeket 
használták dragománként.51

A bécsi kongresszustól
a bécsi szerződésig

A 19. század elején az európai hatalmak 
I. Napóleon elleni összefogása Francia-
ország katonai vereségét okozta. 1815-
ben Bécsben tartották a győztesek kon-
ferenciáját, ahol számos döntés született: 
többek között meghatározták az állandó 
diplomáciai képviselők rangsorát is. 
A bécsi jegyzőkönyv első cikke szerint a 
diplomáciai alkalmazottak három osz-
tályba tartoztak: Az első osztályba a 
nagykövetek, legátusok vagy nunciusok; 
a másodikba a követek, miniszterek és 

a szuverénekhez akkreditált más sze-
mélyek; a harmadikba a külügyi tárca 
gondozásával megbízott miniszterhez 
akkreditált ügyvivők.52 A jegyzőkönyvet 
Ausztria, Spanyolország, Franciaország, 
Nagy-Britannia, Portugália, Poroszor-
szág, Oroszország és Svédország képvi-
selője látta el kézjegyével, a francia betű-
rend szerinti sorrendben. Az Aachenben 
három évvel később, 1818-ban felvett 
jegyzőkönyv szerint

… a diplomáciai etikett egy olyan vo-
natkozásában felmerülő viták elke-
rülése végett, amely felől a bécsi ha-
tározatnak a rangkérdéseket rendező 
melléklete nem intézkedett, megálla-
podás jött létre öt udvar között, hogy 
a hozzájuk akkreditált miniszterre-
zidensek rangjuk alapján közbenső 
osztályt alkotnak a másodosztályú 
miniszterek és az ügyvivők között.53

Ausztria, Nagy-Britannia, Poroszor-
szág, Oroszország és Franciaország kép-
viselői úgy határoztak, hogy a miniszter-
rezidensek alkotják a harmadik osztályt, 
míg az ügyvivők a negyedik osztályba 
tartoznak.

A francia Charles de Martens az 1837-
ben megjelent diplomáciai kézikönyvé-
ben a diplomáciai képviselők különböző 
osztályait is leírta.54 Számos esetben ki-
mutathatók az Emer de Vattel munkájá-
ból való szó szerinti átvételek, emellett 
Martens ötvözte a Vattel által leírtakat 
az 1815. évi bécsi és az 1818. évi aacheni 
jegyzőkönyv határozataival, valamint az 
1830-as évek diplomáciai gyakorlatával. 
Véleménye szerint a 17. század első fe-
lében az uralkodók egyszerűen az udvar 
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Az akkreditált diplomaták közül az első 
osztályba tartozó képviselte a szuverén 
személyét és kormányát, emellett folya-
matosan rendelkezett ceremoniális jel-
leggel is, amely véletlenszerű volt ugyan, 
de szervesen hozzátartozott a tevékeny-
séghez.

A második osztályba tartozó diplomá-
ciai képviselők nem rendelkeztek a leg-
magasabb képviseleti jelleggel (a szuve-
rén személyének képviseletével) a fogadó 
országban, csak a küldő állam általi meg-
hatalmazással azokra az ügyekre vonat-
kozóan, amellyel megbízták őket. Mar-
tens a képviselők három típusát sorolta 
a második osztályba: a követ (envoyé), 
akinek a megnevezése lehetett rendkívü-
li követ (envoyé extraordinaire), illetve 
rendkívüli követ és meghatalmazott mi-
niszter (envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire); a meghatalmazott 
miniszter (ministre plenipotentiaire); 
az internuncius (internonce). Martens 
szerint az 1830-as években némileg 
magasabb rangúnak tekintették a rend-
kívüli követet (envoyé extraordinaire), 
mint a második osztályba tartozó töb-
bi meghatalmazott minisztert (ministre 
plenipotentiaire) vagy az internunciust.

A harmadik osztályba tartozó diplomá-
ciai képviselő a miniszterrezidens, a rezi-
dens és az ügyvivő volt.

Charles de Martens megkülönböztette 
az ideiglenes teendőkkel megbízott biz-
tost, a commissaire-t, aki nemzetközi 
kongresszuson vagy államok gyűlésén 
(pl. Német Birodalmi Gyűlés) képvisel-
te a küldő állam érdekeit. Ők tartozhat-
tak az első, a második vagy a harmadik 

egy-egy nemesemberét küldték külföldre 
valamely szertartásra, akiket azonban fo-
kozatosan felváltottak a rendkívüli nagy-
követek. A 18. századra általánossá vált, 
hogy az európai udvarokban rendezett 
ceremóniákra a második osztályba tarto-
zó követeket küldték. Akkoriban a köve-
tek rangja gyakran keveredett a megha-
talmazott miniszter, a miniszterrezidens 
és az ügyvivő rangjával. Martens tudni 
vélte, hogy többek között ez vezetett a 
diplomáciai rangok 1815. évi rendezé-
séhez.55 Az Aix-la-Chapelle-ben aláírt 
1818. évi jegyzőkönyv szerint a diplo-
máciai küldötteket négy rangba sorolták: 
nagykövet; követ és meghatalmazott mi-
niszter; miniszterrezidens; ügyvivő.

Martens szerint az első osztályba tar-
toztak azok, akik a szuverén személyét, 
hatalmát, méltóságát, nagyságát és fen-
ségét képviselték, azaz a legmagasabb 
képviseleti jellegük volt. Ide sorolható 
a kardinális címmel rendelkező legat a 
latere, valamint a nuncius és a nagykö-
vet. A nuncius és a nagykövet minősége 
lehetett állandó (ordinaire) vagy rendkí-
vüli (extraordinaire), attól függően, hogy 
állandó képviseletet látott el vagy időle-
geset.

Úgy tűnik, hogy – az 1815. évi bécsi 
jegyzőkönyv 3. cikkének határozatától 
eltérően – az 1830-as években némileg 
magasabb rangúnak tekintették a rend-
kívüli nagykövetet, mint az állandót. 
Martens azt írta, hogy általánosan elfo-
gadott volt, hogy a rendkívüli nagykövet 
készítette elő az adott udvarban (de nem 
egy meghatározott időn belül) az állandó 
nagykövet érkezését, illetve rezideálását. 
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osztályba is, de megbízatásuk határozott 
időre szólt, és a hatáskörük korlátozott 
volt.

Az 1830-as években a diplomáciai 
képviselők rangsora szerinti első osz-
tályhoz tartozott: a legat a latere; a nun-
cius; a rendkívüli nagykövet; az állandó 
nagykövet. A második osztályhoz: az 
internuncius; a követ, akinek többféle 
megnevezése is lehetett (rendkívüli kö-
vet, rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter, meghatalmazott miniszter). 
A harmadik osztályhoz: a miniszterrezi-
dens; a rezidens; az ügyvivő.

Martens – az 1818. évi aacheni jegy-
zőkönyv ellenére – nem sorolta külön 
osztályba a miniszterrezidenst, hanem az 
ügyvivővel együtt a harmadik osztályhoz 
tartozóként értelmezte.56

A francia szerző munkája alapján lát-
ható, hogy az 1830-as évek közepén az 
első osztályba tartozó rendkívüli nagy-
követnek rangelsőbbsége volt az állandó 
nagykövettel, illetve a második osztályba 
tartozó rendkívüli követnek a meghatal-
mazott miniszterrel szemben. Holott az 
1815. évi bécsi jegyzőkönyv 3. cikkében 
az olvasható, hogy a rendkívüli küldetés-
ben lévő diplomáciai alkalmazottak ezen 
a jogcímen nem jogosultak rangelsőbb-
ségre. Tehát a bécsi jegyzőkönyv aláírása 
után húsz évvel a gyakorlatban nem volt 
általánosan elfogadott és elterjedt a 3. 
cikk rendelkezése. A 2. cikk szerint csak 
a nagyköveteknek, a legátusoknak vagy 
a nunciusoknak volt képviseleti jelle-
gük, azaz csak ők képviselték a szuverén 
személyét. A második osztályba tartozó 
követnek, meghatalmazott miniszternek, 

internunciusnek, illetve a harmadik osz-
tályba sorolt ügyvivőnek nem volt arra 
felhatalmazása. A 4. cikkben rögzítették 
az aláírók, hogy a diplomáciai alkalma-
zottak egymás közötti rangja mindegyik 
osztályban az ansziennitás alapján törté-
nik, ami ebben az esetben a megérkezé-
sükre vonatkozó hivatalos közlés keltéhez 
történő igazodást jelentett. Akkoriban 
még nem a megbízólevél átnyújtásának 
az időpontjához kötötték az akkreditálás 
idejét, hanem a diplomata fogadó ország-
ba történt megérkezésének hivatalos be-
jelentéséhez.

A 4. cikkben szerepelt az is, hogy a sza-
bályzat semmiféle újítást nem vezet be a 
pápa képviselőinek a helyzetére vonatko-
zóan. A 19. század előtt az internuncius 
cím nem feltétlenül járt együtt az állandó 
jelleggel (sőt, mint láttuk, ha nem is gyak-
ran, de a 17. századig a laikus diplomáci-
ában szintén használatban volt). Az első 
állandó jellegű apostoli internunciust, 
Francesco Capaccini kardinálist57 1829-
ben akkreditálták Hollandiába. Attól 
kezdve vált gyakorlattá az állandó jellegű 
apostoli internunciusok küldése és foga-
dása. Végül 1916-ban, XV. Benedek pá-
pasága (1914–1922) alatt foglalták írásba 
az internuncius rangját, jellegét, címét és 
minőségét.58

Az 1815. évi 6. cikk kimondta, hogy az 
udvarok közötti rokonsági vagy családi 
kapcsolatok, a politikai szövetségek nem 
nyújtanak semmiféle rangot a diplomáci-
ai alkalmazottaiknak.

Az 1815-ös jegyzőkönyvben a ma 
használatos rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet vagy a rendkívüli követ és 
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meghatalmazott miniszter tisztség nem 
szerepel. Mikor alakultak ki ezek a kifeje-
zések? A válaszban a Gothai almanach59 
lehet a segítségünkre, amely tartalmazza 
valamennyi, a 18. század végétől a 20. 
század közepéig az egyes városokban 
tartózkodó diplomata nevét és rangját is. 
Ha elfogadjuk a benne szereplő adatok 
hitelességét, akkor a diplomáciai rangok 
fejlődésében újabb cezúrát lehet megál-
lapítani. Az évkönyv szerint a diplomá-
ciai alkalmazottak második osztályába 
tartozó rendkívüli követ és meghatal-
mazott miniszter (envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire) terminus 
technicus az 1840-es évektől terjedt el. 
Kialakulása egy másik megközelítésben 
szintén a 19. század negyvenes éveire te-
hető, amikor is összevonták a rendkívüli 
követ és a meghatalmazott miniszter cí-
met és jelleget. Akkor lett általános az a 
gyakorlat, hogy a két jelleg egy címben 
egyesült a második osztályba tartozó 
követi rang esetében. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ne akkreditáltak volna 
meghatalmazott minisztert vagy rendkí-
vüli követet.60

Arra a kérdésre, hogy mikor terjedt el 
az első osztályba tartozó rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet fogalma, a 
feleletet ugyancsak a Gothai almanach-
ból tudhatjuk meg. Az ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire első 
említését az 1827. évi kiadásban találhat-
juk meg, ahol arról esik szó, hogy Nagy-
Britannia rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetét, Sir Henry Wellesleyt61 
Bécsbe akkreditálták.62 Ugyanabban 
az évben William Acourt személyében 
nagykövet (ambassadeur) képviselte 

Nagy-Britanniát Lisszabonban, Orosz-
ország diplomáciai képviselője Párizs-
ban pedig egy rendkívüli nagykövet 
(ambassadeur extraordinaire) volt.63

1829-ben Nagy-Britannia képviselője 
ismét egy rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet volt Bécsben,64 ahol 1832-
ben Sir Frederic Laub,65 1850-ben pedig 
Sir John Ponsomby képviselte ugyan-
olyan minőségben a brit uralkodót.66 Az 
1896-os évnél bukkanunk Oroszország 
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vetére, aki Spanyolországban teljesített 
szolgálatot.67 1904-ben Németország és 
Oroszország akkreditált rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetet az Ameri-
kai Egyesült Államokba,68 1910-ben pe-
dig mellettük Brazília és Törökország is 
azt küldött Washingtonba, míg Ausztria, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszor-
szág, Japán és Mexikó érdekeiket egy-
egy nagykövet képviselte.69

Elmondhatjuk, hogy a 19. században az 
első osztályba tartozó „nagykövet” ter-
minus technicus használata volt az álta-
lános. A nagykövet esetében a rendkívüli 
és a meghatalmazott (extraordinaire et 
plénipotentiaire) cím és jelleg összevo-
nása először 1827-ben történt meg. A 20. 
század tízes éveiben a washingtoni diplo-
máciai testület tagjai között találunk né-
hány rendkívüli és meghatalmazott nagy-
követet, de általában szintén a nagykövet 
(ambassadeur) kifejezést használták. Az 
első osztályba tartozó rendkívüli nagy-
követnek (ambassadeur extraordinaire) 
rangelsőbbsége volt az állandó nagykö-
vettel szemben a 19. század közepén és 
második felében is.
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A 19. század végén jelent meg Paul 
Pradier-Fodéré70 nyolc kötetből álló mun-
kája a nemzetközi jogról, amelynek első 
része a diplomáciát tárgyalta.71 A szerző 
véleménye szerint a külföldön szolgála-
tot teljesítő állami alkalmazottak között 
különbséget lehet tenni. Nála az első ka-
tegóriába tartoznak a diplomáciai képvi-
selők, a politikai képviselők és a diplo-
máciai küldöttek, akiknek állami jelle-
gük van. A második kategóriát alkotják 
azok, akik meghatározott ügyben járnak 
el külföldön, azonban nem rendelkeznek 
állami jelleggel. Pradier-Fodéré harma-
dik kategóriájába kerültek a biztosok 
(commissaires), akik képviselők ugyan, 
de közvetlenül nem tárgyalnak a fogadó 
ország államfőjével vagy minisztereivel. 
A feladatuk általában a határok megálla-
pítása, illetve a nemzetközi szerződések 
vagy jegyzőkönyvek előkészítése. A ne-
gyedik kategóriába tartoznak a konzu-
lok, akik a küldő ország megbízásából 
a kereskedelmi és gazdasági ügyeket 
intézik a fogadó országban. E kategori-
zálással a szerző összevonta a konzuli és 
a diplomáciai szolgálatot, amelyek azon-
ban nem azonosak.

Pradier-Fodéré szerint a politikai kép-
viselők a szuverén személyét vagy a 
küldő ország kormányát, míg a diplomá-
ciaiak az államot képviselik a fogadó or-
szágban. Vattel műve alapján72 értelmezi 
az uralkodót, akinek a nagyköveti szintű 
képviselete annak méltóságán alapszik. 
A nagykövetek testesítik meg a küldő 
szuverén jogai és érdekei mellett annak 
méltóságát, nagyságát és fenségét is.73 
A koronás fők, a szuverén fejedelmek 
és a nagy köztársaságok (Franciaország 

vagy Velence) ezért az első osztályba 
tartozó nagykövetet küldenek más állam-
ba.74 Pradier-Fodéré véleménye szerint 
a „nagy” köztársaságok követték a szu-
verének példáját, azokban az államfor-
mákban maga a nemzet a szuverén. 1870. 
szeptember 4-étől „a Francia Köztársasá-
got nagykövet, meghatalmazott miniszter 
vagy rendkívüli követ képviseli”75 – írta.

A diplomáciai küldötteknek kettős mi-
nőségük volt: egyrészt állami feladatot 
láttak el, másrészt megbízással rendel-
keztek. Jellegük szerint lehettek képvise-
letiek (représentatif) vagy szertartásiak 
(cérémonial). A reprezentatív diplomata 
a küldő állam és annak polgárai érdekei-
ben járt el a fogadó országban. A ceremo-
niális jelleg biztosította a szertartások je-
lentősége szerint különböző osztályokba 
tartozó és különböző rangú diplomáciai 
képviselők számára a fogadó országban 
a tiszteletet.

Pradier-Fodéré is különbséget tett az 
állandó és a rendkívüli diplomáciai kép-
viselők között. Az állandó diplomatának 
(a visszahívás napjáig) folyamatosan, míg 
a rendkívüli diplomatának határozott, ál-
talában rövidebb időtartamra volt képvi-
seleti jellege. A rendkívüli nagykövet és 
a rendkívüli követ az udvariasság íratlan 
szabályai szerint magasabban rangsorolt, 
mint az állandó nagykövet vagy a megha-
talmazott miniszter.

Az 1815. évi bécsi kongresszuson meg-
állapított első osztályba tartozó nagyköve-
ti pozícióval kapcsolatban Pradier-Fodéré 
megjegyezte, hogy könyve megírásának 
idején Németországnak, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiának, Spanyolországnak, 
Nagy-Britanniának és Törökországnak 
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rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
címmel rendelkező képviselői voltak Pá-
rizsban.76 A Gothai almanach 1881 előtti 
számaiban nem található erre vonatkozó 
adat: a jelzett államok Párizsba akkre-
ditált nagykövetei ambassadeur ranggal 
szerepelnek benne.77 Itt talán arról le-
het szó, hogy az első osztályba tartozó 
nagyköveteket felruházták a rendkívüli 
és meghatalmazott címmel, ami a rend-
kívüli és a meghatalmazott minőségnek a 
nagykövet esetében történt első általános 
összevonásaként is értelmezhető.

A mai napig a küldő állam határozza 
meg a diplomáciai képviselők rangját, a 
saját alkotmánya és a belső jogszabályai 
szerint. Általában a reciprocitás érvénye-
sül a diplomaták küldésében és fogadásá-
ban (ugyanabból az osztályból küldenek 
képviselőt), de néha előfordul, hogy nem 
azonos rangú személyt akkreditál a két 
állam. Pradier-Fodéré példaként említet-
te, hogy Franciaország nagykövetet kül-
dött Bernbe, míg Párizsban a svájci kép-
viselő rendkívüli követ és meghatalma-
zott miniszter volt. Ha több diplomáciai 
képviselőt küldenek egyszerre, ők együt-
tesen rendelkeznek a képviseleti joggal. 
Ezzel a lehetőséggel a leggyakrabban a 
nemzetközi kongresszusok alkalmával 
éltek az uralkodók. 1815-ben Nagy-Bri-
tannia és Franciaország érdekében négy, 
Poroszországéban és Portugáliáéban há-
rom, Ausztria és Oroszország esetében 
pedig két nagyköveti rangban lévő meg-
hatalmazott járt el Bécsben. A Német 
Birodalom tagállamai a Birodalmi Gyű-
lésbe két-három, esetleg négy személyt 
küldtek. Velence két nagykövetet küldött 

egy császár vagy király trónra lépése al-
kalmával, a Holland Tartományok Unió-
ját pedig három követ képviselte London-
ban a király koronázásakor.

A diplomata rangjának kiválasztásá-
nál további szempont volt, hogy mely ál-
lamba küldték. Pradier-Fodéré kifejtette, 
hogy bár minden állam egyenlő, a szu-
verének tekintélye és címe alapján kü-
lönbséget lehet tenni közöttük. Példaként 
említette, hogy a holland király küldhet 
diplomatát Németalföld királyaként vagy 
Luxemburg nagyhercegeként is. Mint 
írta, különbség van abban is, hogy az an-
gol király Nagy-Britannia vagy Hanno-
ver királyaként küld-e diplomáciai kép-
viselőt.78

Pradier-Fodéré 1881-ben publikált jogi 
megközelítése szerint a szuverén fejedel-
mek és a nagy köztársaságok küldenek az 
első osztályba tartozó nagykövetet, mert 
azok képviselik a küldő szuverén szemé-
lyét. Tehát nem a nagyhatalmi státusz a 
döntő tényező a nagykövetek küldésében 
és fogadásában, hanem a szuverén méltó-
sága, fensége vagy címe. Az első vagy a 
második osztályba tartozó követ (illetve 
meghatalmazott miniszter) küldése kö-
zött az az alapvető különbség Pradier-
Fodéré szerint, hogy az első osztályú 
nagykövet a küldő állam szuverénjének a 
személyét és kormányát is képviseli, míg 
az alacsonyabb rangban lévő diplomáciai 
képviselő „csak” a küldő államot.

Magyarország államformája 1920 és 
1946 között királyság volt, az államfői te-
endőket a kormányzó látta el.79 Az akkori 
(pontosabban a Horthy 1944. október 16-i 
lemondását megelőző) Magyarország 
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legmagasabb rangú diplomáciai képvise-
lői a második osztályba tartozó rendkí-
vüli követek és meghatalmazott minisz-
terek voltak.80 Mindez jogi szempontból 
összefüggésbe hozható Pradier-Fodéré 
megállapításával, hogy a nagykövet a 
szuverén személyét is képviseli: hiszen 
a király nélküli Magyar Királyság ese-
tében az nem volt lehetséges. Történelmi 
aspektusból a „nagy” tekintélyű szuveré-
nek (monarchia vagy köztársaság) nem-
zetközi presztízse egybeesett az adott 
államnak a nemzetközi rendszerben be-
töltött nagyhatalmi státuszával is.

A francia forradalom következtében a 
gyengülő pápai hatalom területi vesztesé-
geket is szenvedett. 1860-ban pedig Giu-
seppe Garibaldi meghódította Nápolyt és 
Szicíliát, s miután létrejött az összeköt-
tetés Észak- és Dél-Itália között, a Pápai 
Állam elveszítette a területének három-
negyedét, így az már csak a Patrimonium 
Petrire (római dukátus, velletri legáció, 
civitavecchiai, viterbói, frosinonei dele-
gáció) korlátozódott. II. Viktor Emánuel 
olasz király az 1871. február 4-i rende-
letével föloszlatta a pápai hadsereget, 
és elbocsátotta a pápai hivatalnokokat. 
A pápa mellett csak a svájci gárdisták és 
az udvari tisztviselők maradtak. A pápa 
territoriális hatalma mind a volt egyházi 
állam területén, mind annak székhelyén, 
Rómában, megszűnt. 1871 májusában az 
olasz kormány az úgynevezett „kezességi 
törvényben” kísérletet tett a helyzet ren-
dezésére. Ez kimondta, hogy a pápa szu-
verén államfő, és személye sérthetetlen, 
követeket küldhet és fogadhat, felség-
területe a Vatikán, továbbá a lateráni 

épületegyüttes és a Castel Gandolfóban 
lévő kastély. A pápa az ajánlatot nem 
fogadta el, és utódai továbbra is fönntar-
tották a Pápai Államhoz való jogukat. Az 
ebből fakadó „római kérdést” a lateráni 
egyezmény rendezte 1929. február 11-én.

A Szentszék az államok elismerését 
megelőzően is nemzetközi személyiség 
volt. Az államközi gyakorlat alapját a 
Szentszék állandóságába vetett hit je-
lentette, a nemzetközi szokásjog pedig 
megerősítette azt. A 20. század elejétől 
az államok nem a pápával mint fizikai 
személlyel tartanak fenn diplomáciai 
kapcsolatot, hanem a halhatatlan termé-
szetű jogi személlyel, a Szentszékkel, 
amelynek a mindenkori pápa a cselekvő 
főszerve.81 A szerződéseket a Szentszék-
kel kötik, nem a pápával, amint azt a 20. 
századi konkordátumok szövegezése és a 
lateráni egyezmények terminológiája is 
mutatja.

A Szentszék kifejezés két fogalmat je-
löl: egyrészt a római pápát mint a Szent 
Apostoli Szék betöltőjét értik alatta, 
másrészt pedig a római pápa segédszer-
veként működő, Rómában székelő tes-
tületi hatóságokat.82 Az 1871 és 1929 
közötti időszakban a pápa rendelkezett 
a követküldés aktív és passzív jogával. 
Az első világháború előtt a Szentszéknél 
akkreditált külképviseleti szervek szá-
ma tizennégy volt, 1921-ben viszont már 
huszonnégy. Nagy-Britannia 1914-ben, 
Monaco 1915-ben, Hollandia 1916-ban, 
Luxemburg 1917-ben, Portugália 1918-
ban, Venezuela 1919-ben, Svájc 1920-
ban küldött képviseletet a Szentszékhez, 
Franciaország pedig 1921-ben rendezte 
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az 1904-ben megszakított diplomáciai 
viszonyt.

A második vatikáni zsinat (1962‒1965) 
két dokumentuma közül az egyik, a Ga-
udium et Spes című lelkipásztori határo-
zat foglalja össze a katolikus egyház lé-
nyeges tulajdonságait. Követelményként 
említi, hogy a katolikus egyháznak az 
emberi társadalom minden területén je-
len kell lennie. Ez az alapja a Szentszék 
diplomáciai szolgálatának, amely össze 
tud kötni népeket és országokat. A Szent-
széknek lehetősége van az emberi konf-
liktusok megoldására, és közvetítő sze-
repével hozzá is járul ahhoz. (Példaként 
említhető az argentin‒chilei határvita, 
amelynek 1984-es lezárásában nagy 
szerepe volt a Szentszék diplomáciájá-
nak, és a két fél a szerződésben is kife-
jezte köszönetét a pápa diplomatáinak.) 
A nagy diszkrécióval és tapintattal vég-
zett közvetítés azonban nem mindig sike-
res. A Szentszék eszköze ugyanis csupán 
a meggyőző erő, az érvelés és az egyház 
erkölcsi és morális tekintélye.83

Jelenleg a Szentszék állandó diplomá-
ciai képviselőinek a rangja a következő: 
a pápai nuncius az első osztályba tartozó 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet-
tel azonos rangban van. Minden apostoli 
nuncius kettős funkciót lát el: egyrészt 
az adott államban képviseli a pápát, 
másrészt a helyi egyház felé közvetle-
nül továbbítja a szentatya szándékait. Az 
internuncius a második osztályba tarto-
zó rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszterrel szerepel egy kategóriában. 
A harmadik rangot, az állandó ügyvivőit 
használja a laikus és a katolikus egyházi 
diplomácia is.

A két világháború közötti időszakban 
jelent meg Raoul Genet munkája az A. 
Pedone kiadónál.84 Genet különbséget 
tett az első osztályba tartozó állandó és 
rendkívüli nagykövet között, és külön-
legesnek nevezte a rendkívüli és megha-
talmazott nagykövet elnevezést.85 1928-
ban a dél-amerikai államok képviselői 
elfogadták Havannában86 a diplomáciai 
képviselők állandó vagy rendkívüli jel-
legét. E szerint az állandó diplomáciai 
képviselő képviselte a küldő állam kor-
mányát a fogadó államban, míg a rendkí-
vüli diplomáciai képviselőt sajátos ügy-
ben akkreditálták más kormány mellé, 
illetve képviselte a kormányát konferen-
cián vagy nemzetközi szervezet mellett.87 
Genet – Emer Vattelhoz és Paul Pradier-
Fodéréhez hasonlóan – a monarchiák és a 
nagy köztársaságok jogaként értelmezte 
a nagykövetek küldését, mert azok a szu-
verén személyét is képviselik.

Az Oroszországban 1917 októberében 
kitört polgárháború után a bolsevikok fo-
kozatosan átvették a hatalmat az ország 
területén. 1918-ban Szovjet-Oroszország 
megszüntette a korábban használt dip-
lomáciai rangokat, és minden országba 
egységesen teljhatalmú megbízottat kül-
dött.88 E tisztséget azonban a fogadó álla-
mok nem ismerték el, és a megbízottakat 
az állandó ügyvivő mögé sorolták.89 
A Szovjetunió Legfelsőbb Szovjetjé-
nek Elnöksége, más államok diplomáci-
ai gyakorlatához igazodva, 1941. május 
9-én az alábbi rendeletet hozta:

A[z] SzSzKSz [sic!] diplomáciai kép-
viselői részére a nemzetközi diplomá-
ciai kapcsolatokban általánosan elfo-
gadott rangok megállapítása céljából, 
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és abból a célból, hogy ezen rangok 
a SzSzKSz diplomáciai képviselőire 
ruházott meghatalmazások jelentősé-
gét és nagyságát megfelelően kifeje-
zésre juttassák, a[z] SzSzKSz Legfel-
sőbb Szovjetje Elnöksége elrendeli: 
1. A[z] SzSzKSz külföldi kormányok 
mellé akkreditált diplomáciai kép-
viselői részére a következő rangok 
állapíttatnak meg: a) rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, b) rend-
kívüli és meghatalmazott követ, c) 
ügyvivő.90

A b) pontban olvasható „rendkívüli és 
meghatalmazott követ” rang nem igazo-
dik az általános gyakorlathoz, mert az 
helyesen a „rendkívüli követ és megha-
talmazott miniszter” lenne.

A moszkvai Külügyminisztériumban a 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, 
az első osztályú rendkívüli és meghatal-
mazott követ, valamint a másodosztályú 
rendkívüli és meghatalmazott követ ki-
fejezés volt használatban. E tisztségvise-
lőket a Szovjetunió Legfelsőbb Szovjet-
jének Elnöksége nevezte ki, az állandó 
ügyvivő rangot a külügyi népbiztosnak 
nevezett külügyminiszter adományozta. 
A szovjetek által a hatvanas évekig hasz-
nált rendszer első csoportjába tartozó 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, 
illetve az ügyvivő címe követte az álta-
lános diplomáciai gyakorlatot, azonban a 
második és harmadik csoportba tartozó 
követé már nem egészen. Különbséget 
tettek első és másodosztályú rendkívüli 
és meghatalmazott követ között, míg vi-
lágszerte a rendkívüli követ és meghatal-
mazott miniszter vagy a meghatalmazott 
miniszter elnevezés volt használatban.91

A Brit Birodalom vezetőinek 1926-os 
londoni konferenciáján megszüntették az 
1865. évi Colonial Laws Validity Act nevű, 
a gyarmati törvények érvényességéről 
szóló törvény alkalmazását, és elfogad-
ták Arthur Balfour jelentését, a Balfour-
nyilatkozatot.92 Ez kimondta, hogy az 
Egyesült Királyság és a domíniumok 
autonóm közösségek a Brit Birodalmon 
belül, amelyek státuszukban egyenlők, 
egymásnak bel- és külügyekben nem alá-
rendeltjei, s bár egyesíti őket a koronához 
való közös hűség, a Brit Nemzetközösség 
(British Commonwealth of Nations) tag-
jaiként szabad szövetségben egyesülnek. 
A Balfour-nyilatkozat aláírásával elfo-
gadták a domíniumok külpolitikai önál-
lóságát, s ez a diplomáciai mozgásterüket 
is megnövelte. A király képviselői a fő-
kormányzók lettek, akik korábban a do-
míniumok államfőiként tevékenykedtek. 
A következő években főbiztosokat (high 
commissioner; haut commissaire) nevez-
tek ki, akiket a negyvenes évek végétől a 
nagykövettel azonos rangban ismertek el. 
Az első brit főbiztost Ottawába akkredi-
tálták, 1928-ban.93

Az 1930. évi konferencián megerősítet-
ték a Balfour-nyilatkozatban foglaltakat, 
és bevették azt az 1931-es westminsteri 
statútumba94 is. A nem teljesen függet-
len tagállamokba biztost (commissioner; 
commissaire) neveztek ki, akinek rangja 
azonos volt a második osztályba tartozó 
követtel. A Brit Nemzetközösség állama-
iba küldött és onnan fogadott diplomáci-
ai képviselőket a rendes diplomáciai ran-
goktól való megkülönböztetés érdekében 
nevezték főbiztosnak vagy biztosnak. 
Az 1952. évi Diplomatic Immunities Act 
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szerint a Brit Nemzetközösség állama-
inak és Írországnak a Londonban lévő 
diplomatáit ugyanazok a mentességek és 
kiváltságok illették, mint más államok 
küldötteit.

A Brit Nemzetközösség 1947-ig műkö-
dött ezen a néven; két évvel később, 1949-
ben Nemzetközösség (Commonwealth of 
Nations) lett. Tagjai olyan független ál-
lamok, amelyek a főtitkár közvetítésével 
és a kormányfők időszakos konferenciái 
révén működnek együtt, a szakminiszte-
rek pedig rendszeres időközönként talál-
koznak. A Nemzetközösség feje (Head of 
the Commonwealth) II. Erzsébet király-
nő, akinek személye a Nemzetközösség 
egységét is jelképezi.95

Franciaország V. köztársaságá-
nak alkotmánya96 értelmében létrejött 
a Francia Közösség97 (Communauté 
Française), amelynek tagállamaiban a 
tagállami nagykövet címe rendkívüli és 
meghatalmazott, és ő egyben főképvi-
selő is (ambassadeur extraordinaire et 
plenipotentiaire ‒ haut représentant).98

A 20. század elejétől jöttek létre azok a 
nemzetközi szervezetek,99 amelyek tagjai 
viszonylagos jogi önállósággal rendel-
keznek, akaratukat közvetve képviselik, 
és struktúrába rendeződnek. A Nemze-
tek Szövetsége az első világháború után, 
1919. június 28-án, a szövetséges hatal-
mak kezdeményezésére alakult meg, a 
székhelye Genf volt, ahol a tagállamokat 
különböző rangú diplomaták képviselték. 
A Nemzetek Szövetségének alapokmá-
nyát a Párizs környéki békék szövegé-
be is belefoglalták. A szervezet utolsó 
közgyűlését 1946 áprilisában tartották, 

Genfben: feloszlatták, és funkcióit az 
Egyesült Nemzetek Szervezetére ruház-
ták át.

Ötvenegy állam képviselője vett részt 
a San Franciscóban rendezett, 1945. áp-
rilistól júniusig tartó konferencián, ame-
lyen elfogadták az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének alapokmányát, és azt az 
alapító tagállamok meghatalmazottjai 
1945. június 26-án írták alá. Az alapok-
mány a modern nemzetközi jog egyik 
legfontosabb dokumentuma. A szervezet 
valamennyi tagállam szuverén egyen-
lőségének az elvén alapszik, ami jogi 
egyenlőséget is jelent. Később létrejöttek 
az ENSZ szakosított szervezetei is, példá-
ul a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, a 
Nemzetközi Valutaalap, a Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szervezet.

A nemzetközi szervezetek létrejöttével 
és elterjedésével párhuzamosan új dip-
lomatatípus alakult ki. Ők a nemzetközi 
szervezetek mellett működő diplomaták. 
Az első osztályba tartozó nagykövetek 
és a második osztályt képviselő követek 
ugyanazokkal a mentességekkel ren-
delkeznek, mint más diplomaták. A 20. 
század második felében, az ötvenes-hat-
vanas években vált általánossá a nem-
zetközi szervezet mellett lévő nagykövet 
küldése és fogadása.

Az ENSZ Jogi Bizottsága az 1949 áp-
rilisában tartott első ülésszakán jelezte, 
hogy a diplomáciai kapcsolatok és men-
tességek témája alkalmas a kodifikálás-
ra. 1958-ban a bizottság közölte, hogy 
az előkészített szerződéstervezet csak az 
állandó diplomáciai képviseletekre vo-
natkozik, és szükség lenne a különleges 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_26.
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missziók kérdésének a megtárgyalására 
is. A nemzetközi szervezetekhez küldött 
diplomáciai képviselők és megbízottak 
jogi helyzetét az egyes szerződések sza-
bályozták ugyan, de az utazó nagyköve-
tek jogviszonyára csak a szokásjog és az 
udvariassági szabályok voltak érvénye-
sek. Ezért 1961-ben, a Bécsben tartott 
konferencián azt is együtt tárgyalták a 
diplomáciai kapcsolatokra és mentessé-
gekre vonatkozó tervezettel.100

Láthattuk, hogy a diplomáciai rangok 
Európában alakultak ki, és a 18. század-
tól kezdődően fokozatosan terjedtek el a 
világban. Jelenleg is formálódik a diplo-
mácia és a diplomáciai képviselők egy-
máshoz való gyakorlati és jogi viszonya. 
A szűkebb környezetünkben levő, azaz 
az Európai Unió tagállamai közötti, il-
letve a Brüsszelben székelő diplomáciai 
képviseletek és képviselők jellege, minő-
sége, rangja, funkciója átalakulóban van, 
amelynek folyamatát érdemes nyomon 
követnünk.
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nek ideiglenes távolléte idején viszi a képvi-
selet ügyeit, vezeti a missziót, és nem állandó 
diplomáciai képviselő. A rangsorolás eseté-
ben azonban figyelembe kell venni az ideigle-
nes ügyvivőt is.

  8 Vö. újabban Jean-Paul Pancratio – Pierre-
Henri Guignard: Protocole & Cérémonial. 
L’ordre de la République. Párizs: A. Pedone, 
2012. Különösen: 7–9. o.

  9 Az elmondottakat vö. A magyar nyelv értel-
mező szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 
1984–1987. I. kötet. 792. o.; II. kötet. 645. o.; 
III. kötet 645., 932. o. és 1333. o.

10 Lásd Bajánházy István: „A fetialisok sze-
repe a római állam külkapcsolataiban”. 
Publicationes Universitatis Miskolciensis. 
Sectio Juridica et Politica, Vol. 30. No. 1. 
(2012). 7–25. o.; Németh György (szerk.): Ró-
mai történeti kézikönyv. Budapest: Korona 
Kiadó, 2001. 230. o.
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11 A 3. és 12. század közötti bizánci diplomá-
cia intézményrendszerét az alábbi tanulmá-
nyok alapján foglaltam össze: Louis Bréhier: 
A bizánci birodalom intézményei. Budapest: 
Bizantológia Intézet Alapítvány, 2003. 285–
330. o.; Evangelos Chrysos: „Bizánci dip-
lomácia 300–800: eszközök és célok”. In: A 
bizánci diplomácia. Budapest: Bizantológiai 
Intézeti Alapítvány, 2006. 39–58. o.; Jonathan 
Shepard: „Bizánci diplomácia 800–1204: 
eszközök és célok”. In: A bizánci diplomá-
cia…, 59–100. o. Vö. M. Potemkine: Histoire 
de la diplomatie. Párizs: Éditions Politiques, 
Économiques et Sociales Librairie de Médicis, 
1946. I. kötet. 86–105. o.

12 Vö. Istanbuli Yasin: Diplomacy and 
Diplomatic Practice in the Early Islamic Era. 
Oxford: Oxford University Press, 2001. 124–
125. o.

13 Uo. 115. o.
14 Geoffroy de Villehardouin (1150/1154–?) 

1185-ben Champagne marsallja lett.
15 Geoffroy de Villehardouin: Bizánc megvéte-

le. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1985. Az 
eredeti kézirat keletkezését 1207 és 1212 közé 
teszik. Az emlékirat a negyedik keresztes 
hadjárat egyik legjelentősebb nyugati leírása. 
Vö. Robert de Clari: Konstantinápoly hódol-
tatása. Budapest: Balassi Kiadó, 2013.

16 Jean Froissart – Jean Alexandre C. Buchon: 
Les Chroniques de Sire Jean Froissart qui 
traitent des merveilleurs emprises, nobles 
aventures et faits d’Armes advenus en son 
temps en France, Angleterre, Bretaigne, 
Bourgogne, Espaigne, Portingal, et ès autres 
patries. Párizs: Libraire Ch. Delagrave, 1879. 
II. kötet. 232., 326. o.

17 Vö. Clari: i. m. 31–33. o.
18 Vö. Donald E. Qeller: L’évolution du rôle de 

l’ambassadeur: les pleins pouvoirs et le traité 
de 1201 entre les Croisés et les Venitiens. 
In: Le Moyen Age. Revue d’histroire et de 
philologie. Párizs: A. Picard, 1961. 67. kötet. 
479–501. o.

19 A nuncius latin eredetű szó (nuntius), amely 
hírnököt és követet is jelentett. Lásd: „Ego sum 
publicus nuntius populi Romani”. „Livio – Ab 
Urbe Condita – Liber I – 32”. Splash Latino, 

http://www.latin.it/autore/livio/ab_urbe_
condita/!01!liber_i/32.lat. Letöltés ideje: 2016. 
április 11.

20 Közli Qeller: i. m. 480. o.
21 Vö. Uo.
22 Vö. Potemkine: i. m. 123–153. o.
23 Luigi Osio (szerk.): Documenti diplomatici 

tratti dagli archivi milanesi. Milánó: Giusep-
pe Bernardoni di Giovanni, 1869. II. kötet. 
134. o. Vö. Áldásy Antal: Zsigmond király 
viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja 
idejében. Budapest: Magyar Tudományos 
Akadémia, 1909. 400. o.

24 M. Potemkine: i. m. 144–153. o.; Roberts 
(szerk.): i. m. 8–11. o.

25 Julius Caesar a gallok elleni háború leírásában 
említi az ambactus kifejezést. T. Rice Holmes 
(szerk.): C. „Julius Caesar: De bello Gallico”. 
Perseus Digital Library, http://www.perseus.
tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.02.0002%3Abook%3D6%3Achap
ter%3D15%3Asection%3D2. Letöltés ideje: 
2016. április 11. Az ambactus az occitán és az 
itáliai nyelvterületen alakult ambassadéra, és 
az először 769-ben, egy latin nyelvű szöveg-
ben említették, Lombardiában.

26 Jean Bodin (1529/1530–1596) francia gondol-
kodó, ügyvéd és egyetemi tanár.

27 A nemzetközi jog fejlődésére lásd például: 
Nagy Károly: Nemzetközi jog. Budapest: Püs-
ki Kiadó, 1999; Malcolm N. Shaw: Nemzetkö-
zi jog. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.

28 Hugo Grotius (1583–1645) németalföldi jog-
tudós, a modern nemzetközi jog egyik előfu-
tára.

29 Hugo Grotius: A háború és béke jogáról. Bu-
dapest: Pallas Stúdió – Attraktor Kft. 1999. I. 
kötet. 449–461. o.

30 Uo. 452. o.
31 A Szentszék diplomáciájára lásd: Igino 

Eugenio Cardinale: Le Saint-Siège et la 
diplomatie. Párizs, Tournai, Róma és New 
York: Desclec & Cie, 1962. A művet Laurent 
Chevailler a 15. és a 16. századra vonatkozó-
an néhány részletben kiegészítette. Laurent 
Chevailler: „Remarquessur l’organisation 
et la pratique diplomatique de quelque 
nonciatures permanentes au XVIe siècle”. 

http://www.latin.it/autore/livio/ab_urbe_condita/!01!liber_i/32.lat
http://www.latin.it/autore/livio/ab_urbe_condita/!01!liber_i/32.lat
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Annuaire France du Droit International, Vol. 
12. (1966). 89–105. o. Vö. Polzovics Iván: A 
lateráni szerződés. A szentszék nemzetközi 
jogi helyzete. Budapest: Szent István Társulat, 
1934.

32 Vö. Judith Herrin: „Konstantinápoly, Róma 
és a frankok a 7. és a 8. században”. In. A bi-
zánci diplomácia. 105–147. o.

33 VII. Gergely pápa levelezésében olvasható: 
„nuntii e latere Apostolicae Sedis et nuntii 
exlatere nostro”. Közli: Cardinale: i. m. 26–
27. o.

34 Interinus nuntius (latin), jelentése: ideiglenes 
küldött.

35 Az in partibus infedilium rövidítése az i.p.i. 
A címet XIII. Leó pápa (1878–1903) szüntte 
meg, helyette a címzetes püspök vagy címze-
tes érsek használatos. A 19. század végétől a 
nunciusokat érseki címmel ruházzák fel.

36 A birétum négyszögletes fejfedő, három vagy 
négy éllel, középen általában bojttal. Színe 
a plébánosok és esperesek esetén fekete (ez 
utóbbién a bojt már viola vagy piros színű). 
A püspöki birétum viola, a bíborosi vörös szí-
nű. A pápák által adományozott kardinálisi 
birétum három élű és bojt nélküli fejfedő.

37 Abraham de Wicquefort (1598–1682) Amszter-
damban született, kereskedő családban. XIII. 
Lajos francia király (1610–1643) állandó diplo-
máciai képviselője – rezidensként – a branden-
burgi választófejedelem mellett. György Vil-
mos (1624–1705), Braunschweig–Lüneburg 
hercege 1660-ban bízta meg hágai állandó 
képviseletével, rezidensként. 1663 és 1668 
között Hollandia képviseletében az amerikai 
kontinensen teljesített diplomáciai szolgálatot.

38 L’Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur 
de Wicquefort, dernière édition, augmentée 
des réflexions sur les mémoires pour les 
Ambassadeurs. De la réponse à l’Auteur et 
du discours historique de l’élection. Hága: 
Veneur, 1682. I–II. kötet.

39 A rezidens elnevezés megőrizte annak em-
lékét, hogy korábban a diplomata a fogadó 
államnak a polgára volt, de más államnak az 
érdekeiben járt el.

40 Az agent diplomatique francia kifejezésnek 
a kontextustól függően több értelmezése is 

lehet. Ebben a szövegkörnyezetben a „diplo-
máciai küldött” a megfelelő.

41 L’Ambassadeur et ses founctions par Monsieur 
de Wicquefort…, 2–5. o.

42 Uo. 57. o.
43 A francia Louis Rousseau de Chamoy (1645–

1711) diplomáciai szolgálatát húszévesen 
kezdte, Stockholmban, majd a német Biro-
dalmi Gyűlésben és német területen képvi-
selte XIV. Lajos francia királyt (1643–1715). 
Emlékirata a francia Külügyminisztérium 
levéltárába került; majd az A. Pedone kiadó 
jelentette meg, 1912-ben.

44 Louis Rousseau de Chamoy: L’idée du parfait 
Ambassadeur. Párizs: A. Pedone, 1912.

45 Uo. 11. o.
46 Emer de Vattel (1714–1767) svájci filozófus 

és jogtudós. 1747-ben III. Ágost szász vá-
lasztófejedelem titkos tanácsossá nevezte ki. 
1758-ban jelent meg a Le Droit des Gens, ou 
principes de la loi naturelle appliqués à la 
conduite et aux affaires des Nations et des 
Souverains című munkája, amely a nemzet-
közi jog alapművének számít. A szerző halála 
után a kötetek újabb kiadásának a szerkesz-
tője Benjamin Franklin számára is elküldte 
a sorozatot. Az e tanulmányban alapul vett 
kiadás: Emer de Vattel: Le Droit des Gens, 
ou principes de la loi naturelle appliqués à 
la conduite et aux affaires des Nations et des 
Souverains. Párizs: J. P. Aillaud, 1835.

47 Lásd Ágoston Gábor: „Háború és béke az osz-
mánoknál”. Rubicon, No. 2. (1997). 12‒16. o.; 
Matúz József: Az Oszmán Birodalom történe-
te. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

48 I. Abdul-Medzsid szultán (1839–1861) 1856-
ban adta ki a Hatti Humájun című rendeletét, 
amely az Oszmán Birodalom keresztény pol-
gárainak teljes egyenlőséget adott.

49 Nagy Szulejmán oszmán szultán (1520–1566) 
és I. Ferenc francia király (1515–1547) egyez-
ménye (1525) értelmében.

50 Anton von Prokesch-Osten, 1855 és 1860 
között. Vö. Almanach de Gotha. Annuaire 
diplomatique et statistique pour l’année1860. 
Gotha: Justus Perthes, 1860. 805. o.

51 A magyar diplomáciai szervezetrendszer 
15. és 19. század közötti történetének az 
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összefoglalására lásd: Braun Zsolt Zoltán: 
„A magyar diplomáciai szervezetrendszer I. 
Hunyadi Mátyás uralkodásától a kiegyezés 
koráig”. De iurisprudentia et iuris publico, 
No. 2. (2014). 5‒16. o.

52 Közli: Ustor: i. m. 497–498. o.
53 Uo.
54 Charles de Martens: Guide diplomatique. Pá-

rizs: J. P. Aillaud, 1837.
55 Uo. 52. o.
56 Vö. Guillaume de Garden: Traité complet de 

diplomatie: ou, théorie générale des relations 
extérieures des puissances de l’Europe. 
Strasbourg: Libraire de Treuttel et Würtz, 
1833. II. kötet.

57 Francesco Capaccini (1784–1845) csillagász 
és a pápa hollandiai, illetve portugáliai diplo-
matája.

58 1962-ben a következő államokba akkreditált 
internunciust: Kína, Etiópia, India, Indoné-
zia, Japán, Libéria, Pakisztán, Hollandia, Szí-
riai Arab Köztársaság, Egyesült Arab Emír-
ségek, Szenegál, Törökország.

59 A Gothai almanach a Justus Perthes nevű 
német könyvkiadó által összeállított ki-
advány volt, amely nevét (Gothaischer 
Genealogischer Hofkalender) a kiadó szék-
helyéről, Gotháról kapta. Ennek francia nyel-
vű kiadása az Almanach de Gotha. Az első 
évkönyv 1763-ban jelent meg, majd 1785-től 
frissítették és bővítették.

60 Almanach de Gotha pour l’année 1820–1850. 
Gotha: Justus Perthes, 1851.

61 Henry Wellesley (1773–1847) brit diplomata. 
Spanyolországi állomáshelye után a brit ural-
kodó 1823-ban Bécsbe küldte, ahol nyolc évig 
teljesített szolgálatot.

62 Almanach de Gotha pour l’année 1827. 
Gotha: Justus Perthes, 1828. 200. o.

63 Uo. 232. o.
64 Almanach de Gotha pour l’année 1829. 

Gotha: Justus Perthes, 1830. 179. o.
65 Almanach de Gotha pour l’année 1832. 

Gotha: Justus Perthes, 1833. 178. o.
66 Almanach de Gotha pour l’année 1850. 

Gotha: Justus Perthes, 1851. 288. o.
67 Almanach de Gotha pour l’année 1896. 

Gotha: Justus Perthes, 1897. 734. o.

68 Almanach de Gotha pour l’année 1904. 
Gotha: Justus Perthes, 1905. 608. és 614. o.

69 Almanach de Gotha pour l’année 1910. 
Gotha: Justus Perthes, 1911. 624. o.

70 Paul Louis Ernest Pradier-Fodéré (1827–1904) 
egyetemi tanár volt Párizsban, az École des 
Sciences Politiques-ban tanított. 1874-ben Pe-
ruba utazott, ahol a limai egyetem professzo-
ra lett. Franciaországba való visszaérkezése 
után a lyoni fellebbviteli bíróság bírája lett. A 
nemzetközi jog témakörében írt nyolckötetes 
munkája enciklopédikus jellegű, és korában 
egyedülálló volt.

71 Paul Pradier-Fodéré: Cours de droit 
diplomatique à l’usage des agents politiques 
du Ministère des Affaires étrangères des 
États européens et américains. A compagné 
de pièces et documents proposés comme 
exemples des offices divers qui sont du 
ressort de la diplomatie. Párizs: A. Durand et 
Pedone-Lauriel Éditeurs, 1881. I. kötet.

72 Vattel: i. m. III. kötet. 231. o.
73 Pradier-Fodéré: i. m. I. kötet. 272. o.
74 Uo. 280. o.
75 Uo. 275. o.
76 Uo. 275. o.
77 Például említhetjük: Almanach de Gotha pour 

l’année 1880. Gotha: Justus Perthes, 1881. 
661–667. o.

78 Pradier–Fodéré: i. m. I. kötet. 246–281. o.
79 Lásd az 1920. évi I. törvénycikket.
80 Pritz Pál: Iratok a magyar külügyi szolgálat 

történetéhez 1918–1945. Budapest: Akadé-
miai Kiadó, 1994; Sáringer János: Adattár 
a magyar külügyi szolgálat történetéhez. 
(1920–1944). A külügyi tárca költségvetése, 
a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi 
szolgálat. Budapest: Szekipress Kiadó, 2004.

81 Vö. Pradier–Fodéré: i. m. I. kötet. 198. o.; 
Polzovics: i. m. 16–18. o.

82 Az 1904. évi Codex Iuris Canonici 7. kánonja 
szerint a Szentszék terminus fedi a római pápa 
fogalmát.

83 Vö. Karl-Josef Rauber: „Diplomata az örök-
kévalóságnak I.” Cyberpress.Sopron, http://
cyberpress.sopron.hu/article.php?id=2731, 
1999. június 4.
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84 Raoul Genet: Traité de Diplomatie et de Droit 
Diplomatique. Párizs: A. Pedone, 1931. I–II. 
kötet.

85 Uo. I. kötet. 275. o.
86 1928. február 20.
87 Vö. Genet: i. m. I. kötet. 79. o.
88 Szovjet-Oroszország (1922 és 1991 között 

Szovjetunió) 1921-ben Romániával, 1924-ben 
Nagy-Britanniával, Olaszországgal, Fran-
ciaországgal, Norvégiával, Görögországgal, 
Svédországgal, Kínával, Mexikóval, 1925-
ben Japánnal, 1934-ben pedig Magyarország-
gal rendezte a diplomáciai kapcsolatait.

89 Magyarországon a Tanácsköztársaság idő-
szakában (1919. március 21.–augusztus 1.) 
létezett a Kun Béla vezette Külügyi Népbiz-
tosság, amely elnevezésében a szovjet példát 
követte.

90 Közli: Vlagyimir Petrovics Patyomkin 
(szerk.): Az újkori diplomácia története 
(1919–1939). A diplomácia a második világ-
háború előkészítésének periódusában. Buda-
pest: Szikra Kiadó, 1950. 810–811. o.

91 Uo.
92 A nyilatkozatot Arthur Balfour (1848–1930) a 

Brit Birodalmon belüli kapcsolatok bizottsá-

gának elnöke készítette elő a miniszterelnök 
számára. A jelentést 1926. november 15-én 
fogadták el.

93 Sir William Henry Clark (1876–1952) volt az 
első főbiztos Kanadában, 1928 és 1934 kö-
zött.

94 A statútum nem érintette Ausztrália, Kanada 
és Új-Zéland alkotmányát; az alkotmányos 
változtatás a Brit Parlament beavatkozását 
igényelte. E jogokat az 1982. évi Canada Act, 
az 1986. évi Australia Act, illetve az 1986. évi 
New Zealand Constitution Act törölte el.

95 Tizenhat tagállam uralkodója, államfője II. 
Erzsébet. Vö. Roberts (szerk.): i. m. 420–429. 
o.; Pancracio: i. m. 295–296. o. A Nemzetkö-
zösség jogalanyiságának kérdéskörére lásd: 
Shaw: i. m. 151–160. o.

96 1958. szeptember 4.
97 A Francia Közösséghez 1958 során a Francia 

Köztársaságon kívül tizenkét ország csatlako-
zott.

98 Vö. Pancracio: i. m. 297. o.
99 A nemzetközi szervek leggyakoribb változa-

tai a nemzetközi kongresszusok és konferen-
ciák.

100 Vö. Ustor: i. m. 32–50. o.


