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IN MEMORIAM  
BOLERATZKY LÓRÁND

2019. május 21-én, hitvalló életének 99. 
évében elhunyt dr. Boleratzky Lóránd evangé-
likus egyházjogász professzor, nyugalmazott 
ügyvéd, a hajdani Miskolci Evangélikus Jog-
akadémia tanára, a Iustum Aequum Salutare 
szerkesztőbizottságának külső tagja. 

Jogi tanulmányait az Eperjesi Kollégium jogutódján, a Miskolci Evangélikus Jog-
akadémián végezte, végbizonyítványát 1942-ben szerezte meg, majd a jogtudományi 
szigorlatok letétele után ugyanebben az évben a Debreceni Egyetemen avatták jogász 
doktorrá. Első szakmai publikációi még joghallgatóként írta. A második világhábo-
rú árnyékában, 1943-ban Németországban, majd Finnországban folytathatott poszt-
graduális egyházjogi tanulmányokat. 1947-től a Miskolci Evangélikus Jogakadémián 
lett Zsedényi Béla tanszékén rendkívüli, majd rendes tanár. Ugyanebben az évben 
Debrecenben habilitált és szerzett ezzel egyetemi magántanári képesítést. 1949-ben a 
Miskolci Evangélikus Jogakadémia megszüntetése, illetve a debreceni jogi kar „szü-
neteltetése” nyomán a budapesti tudományegyetemre osztották be, ahonnan rövid 
úton elbocsátották. Az ötvenes évek elején a Csatornázási Öntvények Vállalatánál 
lett minőségellenőr, majd a forradalom után először Mezőkövesden, majd Gödöllőn 
ügyvédkedhetett.

1957–58-ban, Ordass Lajos püspöki szolgálata alatt a Déli Egyházkerület ügyé-
sze volt. A félreállított evangélikus püspök emlékezetét mindvégig hűséggel ápolta, 
1988-tól az Ordass Lajos Baráti Kör elnöke volt. A meghurcolt püspök mellett számos 
hitvalló evangélikus személyiség rehabilitációjáért küzdött. A rendszerváltozás után 
korát meghazudtoló energiával vetette be magát az Evangélikus Egyház zsinatának 
munkájába, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetemen az egyházjog oktatásába. 

Ökumenikus elkötelezettsége is megelőzte a II. Vatikáni Zsinatot: családja révén a 
harmincas évektől személyes ismeretség fűzte az akkori zalaegerszegi plébánoshoz, 
a későbbi Mindszenty József bíboroshoz. Mindszenty bíboros és Ordass püspök 
vértanúságra kész, minden megalkuvást elutasító elkötelezettségét nem alap nélkül 
látta hasonlónak.
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának indulását, 
különösen az egyházjog magas szintű művelésére kialakuló műhelyt kezdettől támo-
gató szeretettel, néha kedves irigységgel kísérte. A legutóbbi időkig aktív szerző ma-
radt, egyházjogi munkái mellett az elmúlt évszázad tanújaként életéről, találkozásairól 
adott közre forrásértékű, személyes írásokat. „Egyházjog – a lelki egyház szolgálatá-
ban” címmel ez év tavaszán jelentek meg válogatott egyházjogi tanulmányai Révész 
Béla egyetemi docens szerkesztésében. Lapunkban jelent meg „Az ökumenikus kér-
dés egyházjogi vonatkozásai” (2007/3) és „Az egyházpolitikai törvények evangélikus 
szemszögből nézve” című tanulmányai (2008/2), „Az evangélikus egyházjog mai ak-
tualitása című írása (2011/1), „Száz éve született Szabó József” (2009/2) című vissza-
emlékezése és a lelkéhez olyan közel álló jogtudósra emlékező írása: „Vladár Gábor 
emlékezete” (2011/2).

Schanda Balázs


