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AJÁNLÁS 

Sólyom Péter: Alkotmány és politikai integráció 

című PhD értekezéséhez 

 

A szerző munkásságának ismerői számára köztudomású tény, hogy Sólyom Péter 

hosszú ideje, kitartóan és példás elmélyültséggel munkálkodik azon a kutatási 

területen, ahol most e dolgozatban összefoglalt eredményeivel, azok szintézisével 

jelentkezik. A kutatási terület az államelmélet, közjogtudomány és alkotmányelmélet 

metszetében helyezkedik el, bázisát pedig a német jogtudomány, specifikusan a XX. 

századi német közjogi–államelméleti irodalom képezi. Ebből az is következik, hogy 

az államelmélet indításának kiindulópontja az államtani, illetve az intézményelméleti 

kérdezés felé tolódik el. A politikai filozófiai nézőpont a jogi–közjogi 

intézményrendszer hatalmi–politikai meghatározottságának vizsgálatával, vagyis a 

jog és politika viszonyának értelmezésével jelenik meg az elemzés szövetében. 

A német önreflexió alapélménye az egység és közös identitás hiánya, majd 

megteremtése, majd elvesztése, majd újra-megtalálása – s mindvégig a féltése. A 

disszertáns által választott kutatási téma kiválóan alkalmas e reflexió legmagasabb 

szintű és legelvontabb változatának, a közjogi reflexiónak a rekonstruálására; 

személyes kvalitásai pedig alkalmassá teszik a legpontosabb és legérzékenyebb 

rekonstrukcióra. A rekonstrukció eszmetörténeti szálra fűzve kerül az olvasó elé: 

Gerber, Laband, Jellinek és Kelsen munkásságán keresztül kibontva, Schmittel és 

Smenddel lezárva. 

A témaválasztás aktualitása és relevanciája nem igényel hosszas 

magyarázatot. A német példa természetesen csak példa, s mutatis mutandis érvényes 

Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa valamennyi országára. A német 

közjogtudomány a kultúrnemzet eszményével szemben kerülő úton mutatja fel a 

politikai nemzet alternatíváját: azt, hogy a politikai közösség megteremthető az 

alkotmány és a törvények alá rendelt jogközösségként is.  

Zárt, feszes okfejtése, árnyalt elemzése, gazdag szakirodalmi megalapozottsága miatt 

ajánlom a dolgozatot a befogadásra és vitára kész Olvasó figyelmébe. 

 

Miskolc, 2012. június 20. 

        Szabó Miklós 

           témavezető 
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AJÁNLÁS 

Sólyom Péter: Alkotmány és politikai integráció 

című PhD értekezéséhez 

 

 

Sólyom Péter Alkotmány és politikai integráció c. doktori disszertációja egy sok éves 

céltudatos és kitartó kutatási tevékenység eredményeképpen született meg. 

Vizsgálódásainak középpontjában a 20. századi német államelméleti és 

közjogtudományi irodalom megújulási törekvésinek kutatása áll, mely az egységes 

német politikai közösség és az egységes német állam megvalósításának politikai 

programjára meghatározó hatást gyakorolt. Vizsgálódásainak fókuszában a Gerber, 

Laband, Jellinek, Kelsen, Schmitt, Smend fémjelezte közjogi-államelméleti 

irodalom, illetve intézményelméleti megközelítések állnak. Az értékezés célja annak 

bemutatása, hogy a közjog szükségszerűen politikai jelleggel bír, vagyis „létmódja” 

szükségszerűen politikai, melyet a jogdogmatikai nyelvezet csak korlátozottan tud 

semlegesíteni. A szerző álláspontja szerint a jog a közhatalom gyakorlásával 

összefüggő igényeinek elfogadhatósága, vagyis a jog sajátos normativitásának az 

igazolása politikai filozófiai elvek mérlegelését igényli. A politikai ebben az 

összefüggésben erre az igazolási összefüggésre utal. Az értekezés sikerrel mutatja be, 

hogy ezek az igazolási összefüggések az olyan elméletekben is meghatározóak, 

amelyek kifejezetten tagadják ennek jelentőségét.  

 

A disszertáns széles szakirodalomra támaszkodva, azt kiválóan kezelve, fejti ki 

álláspontját. Vizsgálódásai egyaránt kiterjednek az érintett szerzők eredeti műveinek 

elemzésére és az azokat interpretáló és elemző másodlagos irodalom áttekintésére és 

bemutatására.  

 

Debrecen, 2012. június 19.  

 

 

Szabadfalvi József 

   társ-témavezető 
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1. Bevezetés 

 

 

 A közjogtudomány művelésének az alkotmányosság keretei között van 

értelme, a jogi keretek között működő politikai intézmények gyakorlatai 

jelentik ugyanis a tárgyait. Az alkotmányosság eszményének alapja a jog 

uralma. Ez egy olyan politikai rendszert feltételez, ahol a közhatalom-

gyakorlás alapjait és határait a jogrend határozza meg. Egy olyan jogrend, ahol 

az alkotmánynak megkülönböztetett jelentősége van. Az alkotmányosságnak 

ez az értelmezése egyáltalán nem magától értetődő, az autokratikus politikai 

rendszerek bírálatán és elutasításán alapul. A közjogtudományt ez az implicit 

normatív kiindulópont különbözteti meg az állam, vagy a politika 

tudományától: a jogrendet megsértő közhatalomgyakorlás illegitim. A 

közjogtudomány akkor tett szert igazi tekintélyre, akkor volt képes leválni az 

állam és a politika tudományairól, amikor ennek az implicit normatív 

kiindulópontnak a létét és jelentőségét felismerte és a következményeit 

feldolgozta.  

A fentiek fényében talán érthetőbbé válik, hogy a magyar közjogi 

diskurzus miért meglehetősen visszafogott és bizonytalan ezeknek a 

módszertani kérdéseknek a megtárgyalásában. A közjogtudomány jogállami 

hagyománya csupán két évtizedre tekint vissza, és ma még ennek a 

hagyománynak a folytatása is bizonytalan. Ebben nagy szerepet játszik az is, 

hogy a magyar közjogtudomány a mai napig nem vetett számot teljes 

tudatossággal a magyar közjogi hagyomány monarchikus és autokratikus 

örökségével.
1
 Az új alkotmányos rendszer meghökkentően eklektikus, de 

                                                 
1
 PÉTER László és az utóbbi időben SZENTE Zoltán könyvei és tanulmányai jelezhetnék ennek a 

munkának az irányait. Lásd: PÉTER László: Elbától keletre, Budapest: Osiris, 1998; PÉTER László: 

The holy crown of Hungary, visible and invisible, Slavonic and East European Review, 2003/3, 

421-510; SZENTE Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában, Budapest: Atlantis, 2011; SZENTE 

Zoltán: A historizáló alkotmányozás problémái – a történeti alkotmány és a Szent Korona az új 

Alaptörvényben, Közjogi Szemle, 2011. szeptember, 1-13. 
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méginkább zavaros közjogi nyelvezete is ezeknek az önértelmezési 

problémáknak a tünete.
2
 Ezek az önértelmezési zavarok komolyan 

megnehezítik a mai radikálisan változó nemzetközi politikai, gazdasági és jogi 

viszonyok értelmezését, de különösen azt, hogy ezekről az értelmezési 

problémákról egy nyilvános szakmai vita bontakozhasson ki. 

Ennek az értekezésnek egyik közvetett célja, hogy támpontokat 

nyújtson a magyar közjogi hagyomány újraértelmezéséhez. A német 

közjogtudomány alakulástörténetének vizsgálata pedig mintául szolgálhat 

ehhez a munkához. Segíthet abban, hogy belássuk, milyen nehézségeket és 

feladatokat jelent egy alapvetően autokratikus közjogi hagyomány 

demokratikus közjogi dogmatika igényeinek megfelelő újraértelmezése. 

Ennek a programnak a sikeressége két fontos körülményen múlik. Az egyik 

az, hogy világosan lássuk az alkotmányos rendszert megalapozó legfontosabb 

igazoló elvek követelményeit,
3
 másfelől pedig, hogy jól mérjük fel a 

közjogtudomány módszertani kereteit.
4
 Ezen értekezés a német 

közjogtudomány alakulástörténetének vizsgálatával elsősorban az utóbbihoz 

kíván hozzájárulni, az elmélettörténeti elemzésekkel bizonyos jogelméleti 

állításokat kíván megalapozni a közjogtudomány művelésének módszertani 

kereteiről. 

Azt, hogy a magyar közjogtudomány tisztázza a viszonyát a tárgyából 

következő normatív előfeltételeihez, a magyar közjogi diskurzusban továbbra 

is széles körben elfogadott leíró módszertan iránti elköteleződés is 

megnehezíti. A módszertani kérdések végiggondolásának pedig lenne értelme, 

jól mutatja ezt a közelmúlt magyar közjogtudományának egyik ambíciózus 

                                                 
2
 SÓLYOM Péter: Identitásterápia, szuverén.hu, 2011. november 15. 

http://www.szuveren.hu/tarsadalom/identitasterapia 
3
 Lásd erről SAJÓ András: Az önkorlátozó hatalom, Budapest: Complex - MTA Állam- és 

Jogtudományi Intézet, 1995; KIS János: Alkotmányos demokrácia, Budapest: Indok, 2000; GYŐRFI 

Tamás: Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere, Budapest: Indok, 2001; BÓDIG Mátyás: 

Politikai filozófiai jelentésrétegek az alkotmányban, Állam- és Jogtudomány, 2002/1-2, 3-22; 

illetve TÓTH Gábor Attila: Túl a szövegen, Budapest: Osiris, 2009; KOVÁCS Kriszta: Az egyenlőség 
felé, Budapest: L’Harmattan, 2012. 

4
 BRAGYOVA András: Az alkotmánybíráskodás elmélete, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

– MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1994; BÓDIG Mátyás: Jogelmélet és gyakorlati filozófia, 

Miskolc: Prudentia Iuris, 2004. 
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teljesítménye, a Jakab András által szerkesztett alkotmánykommentár
5
 

ellentmondásos eredménye is. Jakab leíró, fogalommagyarázó 

perspektívájában
6
 nincs különbség törvény és alkotmány értelmezése között.

7
 

Azonban egy olyan közjogi dogmatika, amely nem érzékeny az alkotmány 

sajátosságai iránt, nem lehet sikeres. A rendszeres, kiszámítható fogalmi 

nyelvre való törekvés minden jogdogmatika sajátja, de ez egyáltalán nem 

meríti ki a jogdogmatikák sajátosságait, különösen nem a közjogtudományét, 

amelynek fogalmi világát az alkotmányhoz való viszonya határozza meg, 

valamint ennek az alkotmánynak a jogrendszerben betöltött szerepe és sajátos 

politikai jelentősége. Az ezekre a körülményekre nem különösebben érzékeny 

leíró módszertani ideál továbbra is vonzó eszmény a magyar 

közjogtudományban, éppen ezért érdemes ennek határait világossá tenni. 

A leíró módszertan korlátait a közjogi problémák megértésében már a 

magyar irodalomban is többen meggyőzően kimutatták.
8
 Az alábbi értekezés 

csupán az érvelés egy új változatával kíván előállni. A leíró és fogalomelemző 

közjogtudomány klasszikusait elemezve próbálja megmutatni, hogy a leíró 

közjogtudomány csak a deklarációk szintjén létezett, és létezhet. 

                                                 
5
 Az Alkotmány kommentárja (szerk. JAKAB András) Budapest: Századvég, 2009. 

6
 JAKAB András: Jogalkalmazás, jogdogmatika, Begriffsjurisprudenz. Észrevételek Szabó Miklós 

előadásához. In: Jogdogmatika és jogelmélet, (szerk. SZABÓ Miklós), Miskolc: Prudentia Iuris, 

2007, 176. 
7
 Lásd erről: SÓLYOM Péter: A dogmatika hálójában. Előszó a kommentár kommentárjaihoz. 

Fundamentum, 2010/1, 91-92. 
8
 GYŐRFI Tamás: Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere, Budapest: Indok, 2001; TÓTH Gábor 

Attila: Túl a szövegen, Budapest: Osiris, 2009. 
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2. Jogelmélet és közjogtudomány 

 

 

2.1. A közjogtudomány politikai jellege 
 

 

Ma a politikai intézményrendszer meghatározó normatív kérdéseivel a 

közjogtudomány foglalkozik. Nem volt ez mindig így, a német hagyományban 

különösen nem. Az állam fogalmának meghatározó jelentősége a német 

közjogi hagyományban abból származott, hogy a közjogtudományi program 

megteremtésének az igénye elválaszthatatlanul összekapcsolódott az egységes 

német politikai közösség és az egységes német állam megvalósításának 

politikai programjával, és ennek a porosz hegemónián alapuló 

hatalompolitikai megoldásával. Ennek a politikai programnak az állapota 

nagyban befolyásolta a német közjogtudomány alakulástörténetét, ebből 

fakadt az a sajátosság is, hogy a közjogtudomány Németországban a hatalom 

fogalmára épülő állam tudományává vált.
9
 A közjog tudományos programja 

tehát az egységes német állam megvalósításával kapcsolódott össze és a kettő 

közötti alapvető feszültségek már szinte a kezdetektől a felszínre kerültek. A 

közjog és a politikai realizmus feszültségei a német államjogtudományi 

diskurzus központi kérdéseinek számítottak. 

Ennek a sajátos közjogi programnak volt az első megnyilvánulása a 

„közös” német államjog eszméje, amely a Német-római Birodalom 

megszűnése után a különböző német államok alkotmányos intézményei 

számára akart átfogó fogalmi rendszert alkotni, olyan államtudományt kívánt 

létrehozni, amely alkalmassá válhat arra, hogy az egységes német 

nemzetállam közjogi rendszerének alapjává váljon. A bismarcki Német 

Birodalom létrejötte után ez a célkitűzés az államjog tudományos igényű 

                                                 
9
 Christoph MÖLLERS: Der vermisste Leviathan: Staatstheorie in der Bundesrepublik, Frankfurt am 

Main: Suhrkamp, 2008. 
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leírásának a programjává alakult át, és ennek során a magánjogtudomány 

módszereit tekintették mintának. Az államjog művelésének ezt az ideáját 

testesítette meg Karl Friedrich Gerber, aki mind a magánjog-, mind a 

közjogtudományban meghatározó műveket hozott létre.
10

 Az államjognak ez 

az elmélete jogászi elméletként
11

 határozta meg magát. Az államjoggal 

foglalkozó jogtudósok azt vizsgálták, hogy mit jelenthet az állam a 

tételesjogot értelmező gyakorlat számára, vagy másképpen: a közhatalom-

gyakorlás problémáit jogi fogalmak segítségével, és a tételes jogra tekintettel 

próbálták meg értelmezni. Az ilyen jogelméletek jellemzően valamilyen a 

tételesjog-tudományhoz kapcsolódó jogdogmatikai koncepcióban nyilvánultak 

meg. A közjogtudomány is olyan tételesjog-tudomány, amely a joggyakorlatra 

vonatkozó jogdogmatikai koncepciókra épül. Az államjog ebben az 

időszakban nem volt más, mint tételes közjogon alapuló tudomány. 

 Ebben a hagyományban jelentett egy jelentős váltást Georg Jellinek 

elmélete, amely a jogászi államtant az állam társadalmi elméletével 

kiegészítve tárgyalta, az állam egy általános elméletét megalkotva. Ez azt 

jelentette, hogy Jellinek egyfelől folytatta a tételesjoghoz kapcsolódó közjogi 

dogmatika hagyományát,
12

 másfelől pedig a jogászi jogelmélet kérdésein 

túllépve megalkotta az állam egy általános elméletét, amely elsősorban az 

állam társadalmi szemléletén alapult.
13

 Jellinek világosan látta, hogy a jogászi 

módszeren alapuló tételes közjogtudomány mélyebb konceptuális 

megalapozásra szorul, az állam társadalmi és jogi oldalának a rendszeres 

kifejtésével ezt hivatott elvégezni. Jellinek elméletével a közjogtudomány 

részévé váltak a jogdogmatika konceptuális problémái, ezzel együtt az a 

módszertani kérdés is, hogy vajon melyik az az elméleti perspektíva, amely a 

közjogtudomány fogalomhasználatát legjobban meg tudja alapozni.  

                                                 
10

 Carsten KREMER: Die Willensmacht des Staates. Die gemeindeutsche Staatsrechtslehre des Carl 
Friedrich von Gerber, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2008. 

11
 A jogászi jogelmélet fogalmához: BÓDIG Mátyás: Jogelmélet és gyakorlati filozófia, Miskolc: 

Prudentia Iuris, 2004, 435-437. 
12

 Georg JELLINEK: Gesetz und Verordnung, Freiburg: J.C.B. Mohr, 1887. illetve Georg JELLINEK: 

System der öffentliche Rechte, Freiburg: J.C.B. Mohr, 1892. 
13

 Peter BADURA: Die Methoden der neureren allgemeinen Staatslehre, Erlangen: Palm & Enke, 1959, 

109. 
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 Hans Kelsen az általános államtan hagyományához már ebből a 

perspektívából közelített. Elutasította azt, hogy az állam társadalmi szemlélete 

hozzá tud járulni a közjogtudomány megalapozásához. Az állammal 

kapcsolatos problémákat jogi problémákká fordította le, az államot 

jogrendként fogta fel. Úgy vélte, hogy a tételesjogtudományok alapjául csakis 

az államnak ez a jogi felfogása szolgálhat. Mindezt úgy fogalmazta meg, hogy 

munkásságát az államelmélet gerberi, labandi és jellineki hagyományához 

kötötte. 

Jellineknél és Kelsennél a közjog tudományos műveléséhez egy átfogó és 

általános elmélet igénye is párosult. Az államjog jogászi módszere még azt a 

feladatot tűzte ki, hogy az érvényes jogot leírja és annak fogalmait 

rendszerezze. Később ehhez a jogelmélet egy olyan általános, elemző 

perspektívája társult, amely nem kötődött egy meghatározott jogrendszerhez 

vagy jogi kultúrához, hanem magyarázó és tisztázó elemzést kívánt nyújtani 

az államról és a jogról mint összetett társadalmi és politikai intézményről, az 

állam és a jog természetéről. Ez az általános elméleti perspektíva a jog és az 

állam sajátosságait vagy bizonyos társadalmi tényekre vezette vissza, és ilyen 

tényekre való utalással írta le (pl. Jellinek), vagy pedig a jogrendszereket 

jellemző sajátos szerkezet finomabb elemzésével ragadta meg azok általános 

sajátosságait (pl. Kelsen). Ez a fajta leíró perspektíva nem kívánt igazolni 

semmit, erkölcsileg semleges és deklarált önértelmezése szerint nem 

törekedett arra, hogy erkölcsi vagy más alapon azokat a formákat és 

szerkezeteket igazolja vagy ajánlja, amelyek a jogról nyújtott általános 

magyarázat keretében megjelennek. Ebben a leíró perspektívában „a 

Szovjetköztársaság rendje éppen úgy jogrendként értelmezendő, mint a 

fasiszta Itália vagy a demokrata-kapitalista Franciaország rendje.”
14

 

 Ez a fajta módszer azonban nem sikeres. Abban az értelemben nem 

sikeres, hogy nem jól ragadja meg azt, amit a közjogtudomány képviselői e 

módszerre hivatkozva ténylegesen tesznek. A leíró elméletek fogalmi 

                                                 
14

 Hans KELSEN: Tiszta jogtan, (ford. BIBÓ István), Budapest: ELTE Bibó István Szakkollégium, 

1988, 14. 
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műveletei ugyanis mindig egy tényleges gyakorlat háttere előtt mennek végbe, 

és ehhez a tényleges gyakorlathoz való viszony meghatározza az általános 

leírásra használt kategóriáikat is. 

Az értekezés során azon belátás alapján olvasom újra a leíró jogászi 

módszer iránt elkötelezett elméleteket, hogy egy a fennálló jogrendet 

értelmező és magyarázó elmélet, illetve az ehhez kapcsolódni szándékozó 

konceptuális elmélet szükségképpen hermeneutikai. Nemcsak abban az 

értelemben, hogy ezek az elméletek egy autoritatív szöveg értelmezésén 

alapulnak, és a fogalmi rendszer konstruktív kialakításának egy alkotmányos 

rend képezi a hátterét, és a hermeneutikai feladat részben abban áll, hogy ezen 

fogalmi rend illeszkedjen az alkotmányból következő követelményekhez. 

Hanem abban az értelemben is, hogy ezek a hermeneutikai műveletek 

gyakorlatiak. Gyakorlatiak abban az értelemben, hogy a deklarált 

önértelmezésük ellenére nem pusztán a feltárásra és a megértésre törekednek, 

hanem arra is, hogy létrehozzák vagy éppen megváltoztassák a jogrend 

értelmét.
15

 A hermeneutika gyakorlati jellege a megértés applikatív 

természetében gyökerezik. A megértés mindig egyben egy történés is, egy 

hatás, mit jelent számomra a szöveg az adott történelmi szituációban.
16

 Ha a 

magukat leíró elméleteknek valló közjog-dogmatikai elméleteket ezen 

hermeneutikai belátásra nyitottan olvassuk, feltárhatóvá válnak azok az 

attitűdjeik, amelyek az elméletek politikai jellegét kirajzolják, azaz, hogy 

miképpen viszonyulnak a fennálló alkotmányos rendhez. 

A német hagyományban a politikához való viszonyt alapvetően 

meghatározta, hogy az alkotmány az uralkodó hatalmát jogi keretek közé 

szorító intézményként honosodott meg, az alkotmányosság azon 

hagyományaként, amely a közhatalom-gyakorlás jogi alapokra helyezésére 

                                                 
15

 A hermeneutikai „erős” értelemben vett használatáról van itt szó, amely nem pusztán a 

szövegértelmező diskurzusokra korlátozza a hermeneutikai belátások érvényességét, hanem azokat 

akár a természettudományokra is alkalmazható tartja. Lásd erről: ROPOLYI László: A tudomány a 

szociális-életvilágban. A tudomány-filozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista 

szemléletmódjainak összevetése. In: Tudomány megértő módban. Hermeneutika és 
tudományfilozófia. (szerk. SCHWENDTNER Tibor és MARGITAY Tihamér), Budapest: L’Harmattan, 

2003, 222-223. 
16

 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, Budapest: Osiris, 

2003, 343-379. 
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törekedett. Az alkotmányosság ezen felfogásához nem tartozott hozzá az 

alkotmány kiemelt státusza a jogrendszerben, és az alkotmányosság uralmat 

megalapozó republikánus hagyománya sem, amely a politikai közösség 

létrehozásának és önkormányzó szervezeti hatalmának alapelveit, a 

közhatalom-gyakorlás igazolásának a feltételeit rögzíti.
17

 Az államtanok 

alapjául szolgáló alkotmányfelfogás és az ezen alapuló alkotmányos gyakorlat 

kifejezetten az alkotmány igazoláselméleti hagyományával szemben jött létre. 

A monarchikus elv alapjain kiformálódó, nem a közhatalom korlátainak 

meghatározására, hanem csak annak formálására, jogi keretek közé szorítására 

irányuló alkotmányos gyakorlat alapvetően meghatározta a kibontakozó 

közjogtudomány lehetőségfeltételeit is. Az állam és az alkotmány fogalma a 

nép és a társadalom fogalmával szembeállítva töltődött meg tartalommal. 

Ennek módszertani következménye, hogy az alkotmány alapvető fogalmait 

magyarázó és a joggyakorlat számára rendszerbe foglaló jogászi elmélet 

identitásához hozzátartozott az igazolási kérdések elutasítása. Az igazolási 

kérdések nem képezték a közjogtudomány részét, kizártak minden politikai 

filozófiai vizsgálódást az alkotmány jogászi nézőpontú elemzéséből.  

 A dolgozat tárgyát tehát elsősorban olyan közjogi koncepciók képezik, 

amelyek a közjogtudomány politikamentességét deklarálták, és a közjog 

egységes és kiszámítható, a tudományosság igényeinek megfelelő 

fogalomkészletét kívánták megalkotni. Ennek a formálódó 

közjogtudománynak a fogalmi karakterét, a fentiekből következően nem az 

alkotmány és az alkotmányosság fogalma határozta meg, hanem az állam 

definíciója. Az állam fogalmi jegyeihez illesztették a közjog alapvető 

intézményeinek és az alkotmánynak az értelmezését. Gerber, Laband és még 

Jellinek közjogfelfogása is az állam fogalmára épült. Ha az elméleteket 

történeti összefüggéseikkel együtt értelmezzük, akkor ebből az értelmezésből 

az világlik ki, hogy azt, hogy az állam vált a közjogi fogalmi elemzések 

kiindulópontjává, nem elsősorban egy általános ismeretelméleti vagy 

                                                 
17

 A két alkotmányos hagyomány megkülönböztetéséről lásd: Christoph MÖLLERS: Alkotmányozó 

hatalom – alkotmány – alkotmányosság, (ford. GYŐRI Gábor), Fundamentum, 2011/2, 5, 6-9. 
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társadalomelméleti belátás következménye, hanem sokkal inkább egy világos 

kontúrokkal rendelkező alkotmánypolitikai világkép része, amely a francia és 

az amerikai forradalmak nyomán kialakult republikánus alkotmányosság-

diskurzus elutasításán alapult. A közjogtudomány fogalmi rendszerének a 

határait tehát alapvetően ezeknek az elméleteknek az alkotmányhoz, az 

alkotmányossághoz való viszonya határozta meg. Ezek az elméletek a Német 

Birodalom monarchikus alkotmányát egy legitim alkotmányként fogadták el, 

és ez leszűkítette a lehetséges fogalomalkotás kereteit. Másképpen 

fogalmazva: az alkotmányosság republikánus hagyományához kötődő 

igazolási kérdéseket kizárták a közjogtudományból, ezek szerint a 

közjogtudomány művelése során a leírásnak is megvannak az 

igazolásfeltételei. 

 A fentiekből következően az értekezésben államelméleti kérdésekkel 

csak meghatározott, sajátos nézőpontból foglalkozom, a tételes közjogot 

értelmező közjogtudomány perspektívájából.
18

 Arra igyekszem választ találni, 

hogy milyen kapcsolat van az alkotmányhoz kapcsolódó, abból kiinduló 

közjogi érvelésekben a jogdogmatika és az állam egy általános elmélete 

között. A kutatás alapjául szolgáló hipotéziseim is ebben az összefüggésben 

értelmezhetőek. (1) A közjogtudomány keretei között kifejezésre jutó jogászi 

tudás alapvetően hermeneutikai szerkezetű, autoritatív szöveg vagy szövegek 

értelmezésén alapul. A közjogtudományt lehetővé tevő hermeneutikai 

szituáció alapvetően meghatározza a tételes közjoggal összefüggő jogi 

érvelések megalapozására irányuló jogelméletek fogalomhasználatát is. 

Nemcsak az igazoláselméletekét, hanem az olyan konceptuális elméletekét is, 

amelyek az állam általános sajátosságaival vagy a jog általános kötelező 

erejének vizsgálatával foglalkoznak. (2) A közjogtudomány kereteit jelentő 

hermeneutikai szituáció egy sajátos értelemben vett politikai helyzetet is 

jelent. A közjogtudomány alapját jelentő alkotmány ugyanis nemcsak a 

közhatalomgyakorlás intézményes kereteit határozza meg, hanem a 

közhatalomgyakorlás igazolásának a feltételeit is. A közjogtudomány politikai 
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 Christoph MÖLLERS: Staat als Argument, München: C.H. Beck, 1999. 
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jellege ebben az összefüggésben abból származik, hogy az alkotmány 

értelmezéséhez kapcsolódó közjogi magyarázatok feltételezik az alkotmány 

igazolhatóságát. Így az alkotmány igazolóelvei meghatározzák a 

közjogtudomány fogalomhasználatának a kereteit is. 

 Ezeknek a belátásoknak különösen olyan közjogi hagyományokban van 

jelentősége, ahol az alkotmány igazolásának különböző, egymást tagadó 

konceptuális alternatívái egyaránt a közjogi hagyomány részét képezik,  ott 

ahol a közjogtudománynak van egy autokratikus és egy demokratikus 

hagyománya is. Az ilyen közjogi struktúrákban a politikai rendszer változását 

a közjogtudomány csak lassan tudja lekövetni. Időbe telik ugyanis, míg a 

leírás igazolási feltételeihez alkalmazkodik a közjogtudomány, és általában 

heves, mély nézetkülönbségeken alapuló viták után válik uralkodóvá egy 

álláspont, így mindig van egy olyan átmeneti időszak, amikor fogalmi világ 

keresése zajlik. Ezekben az átmeneti időszakokban a közjogtudomány 

fogalomhasználatát átszövik azok az ellentmondások, amelyek az egymással 

össze nem illeszkedő igazolásfeltételekhez kapcsolódó fogalmak használatából 

fakadnak. Az értekezés hipotézise szerint ezeket az ellentmondásokat csak egy 

olyan közjogi perspektíva tudja kiküszöbölni, amely tisztában van saját 

alkotmánypolitikai alapjaival, és annak fogalmi következményeivel. 

Az értékezés célja tehát a közjogtudomány politikai jellegének a 

tudatosítása. Egy leíró közjogtudomány is csak abban az esetben lehet sikeres, 

ha a fogalmai nyitottak lesznek arra, hogy az alkotmányosság részét képező 

igazolással összefüggő kérdésekhez és vitákhoz kapcsolódjanak. Az azonban, 

hogy a jogi normák igazolásának a kérdései a közjogtudomány részét képezik-

e, elsősorban nem módszertani, hanem alkotmánypolitikai kérdés, az 

alkotmány sajátosságaitól függ. 

Ezzel összefüggésben érdemes megkülönböztetni az alkotmánynak az  

igazolóelveivel összefüggésbe hozott politikai jellegét az alkotmány hatalmi-

politikai attitűdjétől.
19

 A jogrendszeren kívüli hatalmi-politikai alkotmány, 

                                                 
19

 Bragyova András a politikai alkotmány fogalmát a jogi alkotmány fogalmával állítja szembe. Ez a 

megkülönböztetés egy nagyon fontos összefüggésre utal, de a politikainak ez a használata kissé 

félrevezető. Hiszen lényegében itt a politika két változatának a megkülönböztetéséről van szó, a 
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amely csupán a jogrendszer legszükségesebb elemeit, illetve az államszervezet 

lényeges kérdéseit szabályozza, egy olyan közhatalmat alapoz meg, amelynek 

nincsenek normatív erővel rendelkező, jogrendszeren belüli jogi korlátai, „az 

alkotmányellenességnek nincs jogi hatása a jogrendszerre.“
20

 Ezzel szemben 

az alkotmánynak az igazoló elveire épülő politikai felfogásában az alkotmány 

a jogrendszer része. A jogrend egy kiemelt jelentőségű normája, amely 

nemcsak az érvényes normák forrása, hanem a közhatalomgyakorlás korlátja 

is egyben. E megkülönböztetés is jelzi, hogy egyáltalán nem magától értetődő 

az, hogy lehetségesnek tartjuk az alkotmány fogalmainak jogászi nézőpontú 

elemzését. Amennyiben az alkotmányos rendben pusztán egy hatalmi 

problémát látunk, akkor ezzel lényegében tagadjuk az alkotmány 

értelmezésében a jogászi nézőpont jelentőségét. Az alkotmány hatalmi 

felfogása az alkotmány tartalmát a ténylegesen létező hatalmi viszonyokra 

fordítja le. Ebben az esetben egy az alkotmány tartalmáról folytatott vitát 

érdemben csak az empirikus állítások szintjén lehetne lefolytatni, ami 

súlytalanná tenné nemcsak annak normatív, jogászi jelentőségét, hanem a 

közjogtudomány művelésének az értelmét is megkérdőjelezné. 

 Ferdinand Lassalle híres beszéde az alkotmányról ennek a hatalmi-

politikai felfogásának egyik klasszikus példája. Lasselle beszéde az 1861-ben 

megindult porosz alkotmánykonfliktus kapcsán született, amely az uralkodó és 

a parlament hatalmi harcának volt egy megnyilvánulása. I. Vilmos porosz 

király koronázásakor kijelentette, hogy az országgyűlést csak tanácsadó 

testületnek tekinti. Erre válaszul a választók az 1861. év végén megejtett 

képviselőválasztáson a liberálisok pártját döntő befolyású párttá növelték, 

amely azután a képviselőház jogait a kormánnyal szemben érvényesíteni 

akarta. Ebből nyílt konfliktus támadt. A kormány lemondott, a király 

föloszlatta a képviselőházat és 1862. év május havára új választást rendelt el. 

Lassalle beszéde az új választásokat megelőző választási kampányban 

hangzott el. Ebben Lassalle elutasította azt a felfogást, hogy az 

                                                                                                                                          

hatalomra és a jogra épülő politika különbségéről. A jogi alkotmányt érdemesebb a hatalmi-

politikaival szembeállítani. BRAGYOVA András: Az alkotmánybíráskodás elmélete, 55-58. 
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alkotmánykonfliktus egy jogi kérdésről szólna, nem a formális keretekről van 

szó, az alkotmánykérdés hatalmi kérdés, arról szól, hogy kinek mennyi a 

tényleges hatalma, mert alkotmányos jogai ennek megfelelően realizálódnak.
21

 

A porosz alkotmány pedig azért nem fogadható el, mert nem felel meg a 

tényleges hatalmi viszonyoknak.  

 Nem arról van szó, hogy nem értelmezhetőek az alkotmányról szóló 

viták egy hatalomelméleti keretben, hanem arról, hogy az alkotmány 

hatalomelméleti felfogása nem fér össze annak jogászi szemléletével. Az 

alkotmányellenességnek nem lenne jogi következménye. Az már egy másik 

kérdés, hogy egy hatalomelméleti perspektívából a politikai kötelezettség 

kérdését sem lehet megválaszolni. Az alkotmány hatalmi-politikai felfogása 

nem tart igényt arra, hogy az alkotmány normatív igényeit általánosan, a 

politikai közösség minden tagja számára elvileg elfogadható módon igazolni 

tudja. Az engedelmeskedés és a kötelezettség kérdései egymásba csúsznak. 

Pedig – ahogyan azt Herbert Harttól tudjuk
22

 – ha a kettő között egyenlőség 

jelet teszünk, akkor az államnak való engedelmeskedés nem különbözik egy 

rablóbandának való alávetettségtől. Ahogyan a kötelezettség fogalmi 

jelentőségének a felismerése a közjog igazolási kérdései felé tereli a 

gondolkodást, úgy az alkotmány hatalmi-politikai felfogása pedig az igazolási 

kérdések bagatelizálása felé.
23

 

A közjogtudomány azonban sokáig igyekezett domesztikálni a hatalom 

fogalmát, különösen igaz ez a német közjogtudományra, amelyben a jog és a 

hatalom viszonyának értelmezése alapvetően meghatározta a formálódó 

közjogi gondolkodást. A hatalom fogalmát az államhoz kapcsolták, amely 

államhatalom a jog fölött állt. Az állam tényleges kényszerhatalma a normatív 

jogrend lehetőségének is a feltételét jelentette, az ilyen hatalmi erőközpontként 
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működni tudó államot tekintették az alkotmányosság előfeltételének. E 

felfogás szerint az így felfogott állam a jogrend garanciája. Az állam ebben a 

felfogásban eredendően jó, a közösség céljait előmozdító intézmény. Ebben 

csak a módszertani individualizmus felvállalása hoz majd változást, amely az 

egyén érdekei és szabadsága felől értékeli az állami cselekvés szükségességét, 

és elismeri alapvető jogokként azokat a közjogi igényeket, amelyek az állam 

egyénekkel szembeni túlhatalmának megakadályozására vonatkoznak, így 

azok is a közjogtudomány tárgyaivá válhatnak. 

A kérdés csak az, hogy abban a fogalmi keretben, amely elfogadja azt a 

kiindulópontot, hogy az állam kényszerhatalma az alkotmányosság 

előfeltétele, miképpen tehető az állam jogi rendelkezések címzettjének, és 

lehet-e egyáltalán ezt az államot a jog erejével kötelezni, a hatalmát a jog által 

korlátozni. Ebben az összefüggésben jelent paradigmatikus változást Hans 

Kelsen elmélete, amely az állam fogalmát a jogrenddel azonosítja, és az 

államhatalom és a jog megkülönböztetését megtartó elméleteket elveti. Az 

értekezés Kelsen elméletével foglalkozó fejezetében amellett érvelek, hogy az 

állam jogrenddel való azonosításának nemcsak módszertani, hanem 

alkotmánypolitikai jelentősége is van. Mégpedig abban az értelemben, 

ahogyan azt az értekezés elején tisztáztam: Kelsen leíró közjogtudománya egy 

demokratikus jogállami alkotmány legitimitását feltételezi. Módszertani 

önértelmezésével szemben a fogalomhasználata és a jogfelfogása csak ilyen 

alkotmányos rendben bír magyarázó erővel. A jogalkotás problémájának a 

középpontba helyezése csak ebben a kontextusban nyeri el jelentőségét. 

A közjogtudomány politikai jellegének a hangsúlyozása az állam egy 

olyan – a magyar jogtudományban többek által képviselt,
24

 Joseph Razt 

követő
25

 – felfogásához kapcsolódik, amely szerint az állam fogalmának egyik 

szükségszerű eleme, hogy egy olyan nyilvános intézményrendszerre utal, 

amely legitim autoritásigényt támaszt. Ezen elmélet szerint az állam arra tart 
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igényt, hogy az egyének cselekvéseik befolyásolását ne puszta kényszernek 

tekintsék. Az állam autoritásigényének része az is, hogy a címzettek a 

törvényeknek a tartalmukra tekintet nélkül vessék alá magukat, és az állami 

rendelkezéseket olyan kötelezettségnek tekintsék, amelynek teljesítésére 

ésszerű indokaik vannak. A kötelezettséget megalapozó indokok egy 

nyilvános, a politikai közösség egészére vonatkozó intézményrendszer és a 

politikai közösség tagjai között hoznak létre egy olyan kapcsolatot, amelyek 

lehetővé tehetik új kötelezettségek megalapozását. Nemcsak az 

intézményrendszer nyilvánosságában rejlik ennek a viszonynak a politikai 

jellege, hanem abban is, hogy ebben a sajátos viszonyban az államnak, mint 

nyilvános intézmények hálózatának minden mást autoritásigényt megelőző 

autoritásigényéről van szó, és annak igazolhatóságáról. Az intézményrendszer 

nyilvánosságában és autoritásigényének elsőbbségében rejlik tehát ennek a 

kötelezettségnek a politikai jellege.
26

 

Az állam autoritásigényének ez a fajta igazolása nem szükségszerűen 

támaszkodik a politikai moralitással összefüggő, a politikai filozófia által 

értelmezhető indokokra. Az állam autoritásigényét elsősorban olyan indokok 

képesek igazolni, amelyeket az egyének érdekeiket mérlegelve követésre 

méltónak találnak. Azt az államot, amely nem képes erre, csak a kényszerrel 

lehet ideig-óráig egyben tartani. De az az állam, amely csak akkor képes 

tartósan kötelezettséget teremteni, ha az állam autoritásigénye az egyéni 

érdekekkel egybeesik, egy esetleges gazdasági vagy külpolitikai nehézségek 

esetén, amely az egyénektől áldozatvállalást várna el, komoly válságba 

kerülhet, hiszen ekkor szintén nem marad más, csak a kényszer alkalmazása, 

de pusztán a kényszer erejével az egyéneket nem lehet eredményesen tartós 

áldozatvállalásra késztetni. Az államnak ahhoz, hogy az átmeneti kríziseket a 

szétesés veszélye nélkül átvészelhesse, szüksége van olyan indokokra, 

amelyek az egyének számára az állami intézmények fennmaradásáért való 

áldozatvállalást egyfajta kötelezettségként képesek értelmezni. A politikai 

moralitással összefüggő indokoknak ebben az összefüggésben van 
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meghatározó szerepük.
27

 

Az első világháborúnak ebből szempontból is hatalmas jelentősége volt. 

A háborús áldozatvállalás vélt előnyei és a várt gyors kimenetelével számolt 

csekély hátrányai miatt egy elkötelezettnek tűnő politikai közösséget kovácsolt 

össze, amelynek közösségi élményei, lelkesítő gyűlései minden résztvevőre 

nagy hatást gyakoroltak, és a politikai közösséghez való tartozás könnyen 

átélhető élményét adta útravalóul a háborúba. Az elhúzódó háború növekvő 

szenvedései és terhei között azonban az államhoz fűződő, vélt előnyökre 

épített és közös élmények adta kötélekek gyengülni kezdtek. A hátterükben 

meghúzódó monarchikus elv és a hozzá kapcsolódó harcias nemzeteszmény 

egyre kevésbé volt képes az áldozatvállalás alapjául szolgálni. A háborús 

vereség végül a monarchia bukását is jelentette. A monarchia bukása után egy 

olyan alkotmányos rendet formáltak ki, amely a közhatalomgyakorlás 

igazolásának már nagyobb figyelmet szentelt, és erősebb kötelékek 

kialakítására volt képes. A népszuverenitás elve és az alkotmányozás során 

végül az alkotmány részévé váló alapjogi katalógus ezt hivatott kifejezni. A 

weimari korszak közjogtudománya már kifejezetten az alkotmány 

értelmezésére épült fel, az állam fogalma elveszítette központi jelentőségét, az 

alkotmány elmélete körül kezdett felépülni a formálódó új közjogtudomány. 

Az állam fogalmának ebben az új alkotmányelméletben kellett a helyét 

megtalálni. Az igazolási problémák előtérbe kerülése megváltoztatta az állam 

fogalmának helyi értékét. 

Az államtanok markáns politikaellenességét tehát érdemes helyén 

kezelni. A császárság alkotmányos diskurzusában is nagy szerepe volt a 

különböző igazolási kérdéseknek, ám egyfelől ezek a viták nem képezték a 

közjogtudomány részét, másfelől pedig az alkotmányos rend igazolásai nem 

elsősorban a normatív politikai filozófiából származtak, hanem az egységes 

német területi állam megteremtésének katonai és külpolitikai sikereiből, és az 

azokhoz kapcsolódó prudenciális indokokból. 
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De nem utolsó sorban azért sem játszottak a normatív igazoló elvek 

lényeges szerepet a korszak közjogtudományában, mert a tagállami 

alkotmányokkal szemben a szövetségi államot létrehozó alkotmány nem tett 

utalást ezekre. A normatív igazolás jogi forrásai a tagállamok közötti 

szövetség rendezetlenségei miatt egyébként is meglehetősen bizonytalanok 

voltak, ezt a bizonytalanságot fokozták a szövetségi állam, a birodalom és a 

tagállamok viszonyának egyensúlytalanságai, a porosz hatalmi dominancia 

következményei. Az alkotmányos rend sajátosságaiból fakadóan az ezen 

körülmények ellenére felmerülő igazolási kérdések elsősorban nem az állam 

és az egyének viszonyában merültek fel, hanem a tagállamok és a birodalom 

viszonylatában. Mi az, ami a porosz hatalmi túlsúly ellenére a tagállamok 

szövetséghez való hűségét megalapozhatja? A szövetségi hűség (Bundestreue) 

kérdése hozta felszínre a monarchikus keretek közötti igazolási problémákat. 

Ahhoz azonban, hogy ezeket a kérdéseket egyáltalán feltehesse a 

közjogtudomány, felül kellett vizsgálni a csupán a tételes jog leírására törekvő 

jogászi módszert. Rudolf Smend elmélete is azon elméletek közé tartozott, 

amelyek felismerték ennek a módszertani változásnak a szükségességét, és ő a 

közjogtudomány politikai jellegéhez illeszkedő módszertan kidolgozását 

szorgalmazta.
28

 Azonban a Smend által szorgalmazott „politikai” módszer 

tagadta az alkotmány jogi jellegét. Az alkotmány igazolási összefüggései és 

jogi jellege majd csak a bonni köztársaság közjogtudományában kapcsolódik 

össze szervesen. 

 

 

 2.2. Államelmélet és közjogtudomány 
 

 

A mai magyar közjogi diskurzus a szocialista jog és államfelfogás kritikájából 
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formálódott ki.
29

 A szocialista rendszer a párt politikai vezetőszerepén alapult, 

a jog a politikai hatalomgyakorlásának az eszköze volt, tetszőleges 

tartalommal megtölthető instrumentum, a közjogtudomány pedig inkább a 

tételesjog apologetikájának számított. A közjog-dogmatikai vitákat az 

osztályuralomból következő sajátos akaratelméleti következtetések határozták 

meg, amelyek a közjog hatalompolitikai felfogásának egy szocialista 

változatát rajzolták körül. A jog által korlátozott, és a nép felhatalmazásán 

alapuló közhatalomgyakorlás feltételei között azonban ezek az elméletek 

teljesen elavulttá váltak. A közjogi gondolkodást a szocializmus idején 

uralkodó (hatalom)politikai gondolkodás elutasítása, a formális jogállam elve 

és a közhatalmat is kötelező emberi jogok eszméje határozta meg. Arra 

kevesen gondoltak, hogy hol legyen az állam helye a közjog új felfogásában. A 

következőkben a teljesség igénye nélkül három elméleti irányt különböztetek 

meg. (I.) Van, aki az állam egy általános és leíró elmélete mellett áll ki 

anélkül, hogy ennek a közjog-dogmatikai meghosszabbítására igényt tartana. 

Takács Péter szinoptikus államelméletét lehet ide sorolni.
30

 (II.) Egy másik 

felfogás elsősorban a közjog-dogmatika problémáira koncentrálva utal az 

állam egy általános fogalmának a szükségességére. Petrétei József felfogását 

lehet erre példaként felhozni.
31

 (III.) A harmadik felfogás Petréteihez 

hasonlóan az államelmélet közjogtudományra érzékeny változatában érdekelt, 

de az állam fogalmának nem tulajdonít különösebb analitikus értéket. E 

felfogás szerint az állam, a jog és a politika megkülönböztetésének a helyébe a 

jog és a politika fogalmaira építve kellene kifejteni azokat a kérdéseket, amit 

hagyományosan az államelmélet keretében tárgyaltak. Ezt az álláspontot 

képviselik a mérsékelt államról szóló tankönyv szerzői, Bódig Mátyás és 
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Győrfi Tamás.
32

 

 (I.) Takács Péter az államelmélet egy leíró, politikamentes felfogását 

vázolta fel kétkötetes munkájában. „E kötetben az állam sajátosságait mutatom 

be. Valamely jelenség általános sajátosságait az arról alkotott fogalom 

elemeiként gondoljuk el. E könyv így az állam fogalmának, vagy legalábbis 

fontosabb fogalmi jegyeinek és elemeinek a kifejtése is.”
33

 Takács Péter 

szerint az állam „a sokféleség egysége (unitas multiplex)”
 34

 számos egymástól 

eltérő jelenség összekapcsolódása. „Egyszerre valóság és eszme, társadalmi 

tény és norma, hatalmi viszony és jogviszony, tevékenység és intézmény, rend 

és funkció, állapot és folyamat, gyakorlat és gondolat.”
35

 Az állam fogalma 

ezen bonyolult és összetett viszonyok között hivatott rendet teremteni. Az 

állam fogalmában a különnemű jelenségek úgy kapcsolódnak össze egy 

fogalomban, hogy az összekapcsolódás révén új minőséget kapnak ugyan, de 

eredeti jellegük nem szűnik meg, és nem lesznek egy valóságos új egész 

elválaszthatatlan részei.”
36

 Az állam egy jelenség, amelyben az alkotóelemek 

különnemű jellege valamiféle egység-képződés ellenére is megmarad.
37

 

Takács Péter az állam jogi, társadalmi és politikai fogalmát különbözteti meg. 

Az állam különböző fogalmait a weimari korszak nagy elméletei 

reprezentálják, Kelsen az állam jogi fogalmának a képviselője, Max Weber az 

állam társadalmi oldalának teoretikusa, az állam politikai oldalának 

reprezentatív gondolkodóinak pedig Carl Schmitt és Rudolf Smend számít. 

Takács elméletében ezen elméletek „együttnézésével” hozható létre az 

államnak az a fogalma, amely az állam különböző perspektíváira tekintettel 

tud lenni. Takács Péter ezt az elméletet szinoptikus módszerrel dolgozó 
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elméletnek tekinti, kifejezetten szembeállítva a szintézisre törekvő 

államelméletekkel. Elméletében a szinoptikus módszernek két összefüggésben 

van igazán jelentősége, a politikai értékek közötti egyensúlyozásban,
38

 illetve 

az állam fogalmi egységének megteremtését célzó elméletek közötti 

mérlegelésben.
39

 Takács szerint a szinoptikus módszer lényege, hogy a 

különnemű jelenségeket egymásra reflektáljuk, az egyes perspektívákat pedig 

funkcionálisan egyenértékűnek kezeljük. Az állam fogalma ugyanis a 

különböző államfogalmak egybenézése révén ismerhető meg.
40

 

Ez a magát szinoptikusnak nevező teória azonban álláspontom szerint nem 

járható útja a közjogi problémákra érzékeny államelméleti gondolkodásnak. 

Takács Péter helyesen ismerte fel, hogy az államelméleti problémák 

sokrétűbbek annál, hogy egy módszertani perspektíván keresztül általános 

érvénnyel vizsgálhatók legyenek. Ebből ő nem abba az irányba indult el, 

amely módszeres kutatás érdekében a problémák és kérdésfelvetések 

leszűkítésében kereste a kiutat, hanem azokat a feltételeket kereste, amelyek 

között az állammal kapcsolatos kérdésfelvetés általánossága megőrizhető.
41

 

Azt az elméleti magaslatot keresi, ahonnan még belátható az állammal 

kapcsolatos problémák összetettsége. Ez a törekvés minden szándéka ellenére 

a szintetikus elméletek felé tereli az elméletet.  

 
Takács Péter általános államelméletének legfontosabb fogalma az 

„államhatalom”. „Az államhatalom mindenekelőtt arra vonatkozó képesség, 

hogy az állam teljesítse feladatait.”
42

 Ezen feladatok alatt különösen azt kell 

érteni, hogy megfogalmazza a társadalom céljait, megszervezze és mozgósítsa 

a közösség erőforrásait. „Az államhatalom ebben az értelemben az emberek 
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egy adott csoportját társadalommá integráló és közösséggé szervező, tehát 

politikai hatalom, mely sajátos intézményi feltételek között érvényesül.”
43

 Egy 

állandó és a társadalom erőit folyamatosan összpontosítani képes hatalomról 

van tehát szó. Ez az államhatalom meghatározás azonban egy sor kérdést 

nyitva hagy. Milyen képességekkel kell rendelkeznie az államhatalomnak a 

társadalmi integráció megteremtéséhez? Milyen feltételei vannak ennek az 

integrációnak? Ezek elsősorban az állam társadalmi oldalával összefüggő 

kérdések. Nem sokkal később azonban azt olvashatjuk, hogy az államhatalom 

egy általános felhatalmazást jelent. Ez egy fontos kiegészítés, ez alapján csak 

kellő felhatalmazással lehet államhatalmat gyakorolni. A felhatalmazás 

problémája már az igazolási kérdésekhez vezet. Amennyiben az állam 

fogalmának középpontjába az integráció létrehozásának képességét helyezzük, 

akkor ehhez a társadalmi integráció normatív és strukturális feltételeinek a 

viszonyáról kell valamit mondanunk. Márpedig ez egyfajta szintetikus 

elméletet felé tereli a gondolkodást, amelynek világosan meg kellene 

válaszolnia, hogy mit értünk az állam egységén. S ennek az egységfelfogásnak 

az állam minden oldalára hatással kell lennie. A szintetikus elmélet 

lehetetlensége és a szinoptikus módszer üressége közötti szűk mezsgyén 

haladunk tehát, nem túl jók a kilátásaink. 

Az elmélet másik kritikus pontja az állam különböző oldalait 

reprezentáló elméleteknek a státusza. Takács Péter felfogásából az következik, 

hogy azt, amit az állam jogi, társadalmi és politikai oldaláról megalapozottan 

képviselni lehet, ezek az elméletek jól reprezentálják. Ezzel a legfőbb 

probléma az, hogy nem világos, hogy ezt az elméletek milyen 

interpretációjával lehet alátámasztani. Hiszen, ha jól értjük Kelsent, akkor az 

állam jogi oldalának tulajdonítunk elsőbbséget, ha Schmitt vagy Smend 

elméleteire támaszkodunk, akkor pedig az állam jogi jellegével szemben a 

politikai jellegére helyezzük a hangsúlyt. Takács Péter felfogása elfedi azt, 

hogy ezek a teóriák nem az állam különböző oldalának elméletei, hanem az 
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 TAKÁCS Péter: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Az állam általános 
sajátosságai,159-160. 
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állam rivális felfogásai, méghozzá olyan rivális felfogásai, amelyek a 

közjogtudományi diskurzus konceptuális megalapozására irányultak, s mint 

ilyenek nem alkalmasak az állam egy szinoptikus elméletének az 

alátámasztására. 

A szinoptikus módszer a politikai értékek és az elméleti koncepciók 

között próbál egyensúlyozni, kicsit úgy tűnik, hogy a szinoptikus módszer 

inkább az elméleti perspektíva megválasztásának az elhalasztása, mint annak 

megtalálása. 

Mindezzel együtt Takács Péter elmélete az államelmélet egy olyan 

létező és lehetséges hagyományához kapcsolódik, amely közelebb van a 

politikatudományhoz és a társadalomtudományokhoz, mint a közjogi 

dogmatika kérdéseihez. Ez a megközelítés is lehet az államról szóló érvényes 

tudás forrása, még akkor is, ha ezeknek a rendkívül gazdag elmélettörténeti 

anyag felhasználásával készült értekezéseknek a dogmatikai meghosszabbítása 

meglehetősen kérdéses. 

 

 (II.) Petrétei felfogása abban különbözik Takács Péterétől, hogy az 

államelméleti kérdéseket a közjogtudomány kérdéseivel szoros 

összefüggésben tárgyalja. Azt lehet mondani, hogy Petrétei felfogása az állam 

jogászi elméletét jelenti. Fejtegetéseivel kapcsolatban tehát a kérdések már 

más összefüggésben merülnek fel. A kérdés az lesz, hogy milyen összhang van 

az alkotmányjog állammal kapcsolatos fogalmai és a közjog-dogmatikai 

fejtegetései között. Álláspontjának legfontosabb alaptételi a következők: (a) 

Az alkotmányos demokráciában a politika érdekkonfliktusokkal jár, éppen 

ezért kiemelt jelentősége van a társadalmi érdekegyeztetetés intézményeinek.
44

 

(b) Az alkotmány lényege a politikai egység megteremtése. A politikai egység 

megteremtésének az állam fennállása az előfeltétele, és az állam is csak akkor 

tud tartósan fennmaradni, ha ez a politikai egység újra és újra létrejön.
45

 Az 
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 „Az alkotmányos demokráciák kormányzati rendszerében a társadalom érdek- és akarati törekvései 

hierarchizált közvetítő rendszer közbeiktatásával jutnak el a kormányzati szervekhez, ami biztosítja, 

hogy a társadalom érdekkompromisszumai befolyásolják a meghozandó kormányzati döntések 

tartalmát.” PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei, 30. 
45

 „Az állam csak akkor válik realitássá és létezik egységes cselekvési és hatásegységként, ha képes 
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állam és az alkotmány egymástól elválaszthatatlan.
46

 (c) Az állam elsősorban 

egy hatékony rendet jelent, egy akarati hatalmat, melynek lényege a 

parancsolási képességben rejlik.
47

 (d) Az alkotmányos demokráciában a nép 

mint alkotmányozó hatalom a legfőbb politikai cselekvő és döntéshozó.
48

 A 

népet a politikai részvételi jogokkal rendelkező polgárok alkotják.
49

 (e) Az így 

felfogott nép egy származási és sorsközösséget, illetve valamilyen nyelvi, és 

kulturális egységet feltételez.
50

 (f) Az alkotmányosságon elsősorban az 

alkotmány tényleges megvalósulását kell érteni.
51

 

 A fenti tételek magukba foglalnak egy politika- (a), egy alkotmány- (b, 

f), egy állam- (c) és egy demokrácia- (d, e) felfogást. Ezeknek a 

koncepcióknak nemcsak külön-külön kell meggyőzőnek lenniük, hanem egy 

képviselhető alkotmányos demokrácia felfogás elemeiként egymással is 

összhangban kell lenniük, ahogyan ezt egy „rendszeres alkotmánytan”-tól el is 

lehet várni. 

 (1) Petrétei könyvéből kiolvasható felfogás szerint az alkotmány 

lényege egy funkcionális egység megteremtése, ami annak az előfeltétele, 

                                                                                                                                          

ebben az értelemben a politikai egységet létrehozni és fenntartani.” PETRÉTEI József: Az alkotmányos 
demokrácia alapintézményei, 60-61. 
46

 „Az alkotmány nem képzelhető el állam nélkül, mert ez tárgya és előfeltétele, benne éri el érvényét 

és valóságát” PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei 60. 
47

 „Az ún. »háromelemű tan« az állam fogalmát három általános és szükségszerű elemre redukálja. 

Eszerint az állam fogalmi ismérvei az államterület, az államalkotó nép és az államhatalom. Az 

államterület és az államalkotó nép fogalmi ismérve a tényleges adottságokhoz kapcsolódik, míg az 

államhatalmat nemcsak faktikusan határozzák meg – mint aminek ténylegesen fenn kell állnia – 

hanem effektívnek (hatásosan gyakoroltnak) is kell lennie, vagyis az államhatalom a szervező elemet 

fejezi ki, ami a döntő tényező. A klasszikus alkotmányjogi fogalom lényegében tehát az uralom 

effektivitása és tartóssága, mégpedig perszonális és territoriális vonatkozásban.” PETRÉTEI József: Az 
alkotmányos demokrácia alapintézményei, 243. 
48

 „A nép olyan politikai kategóriaként fogható fel, amelyik mind számszerű nagysága, mind 

társadalmi-politikai fejlettsége alapján képes politikai státusáról döntést hozni, vagyis az 

alkotmányozás kapcsán cselekvő módon fellépni.” PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia 
alapintézményei, 70. 
49

 „A nép azokat a természetes személyeket öleli fel, akik rendelkeznek azokkal a jogosítványokkal, 

amelyek a politikai státusról való döntésben részvételi jogokat jelentenek.” PETRÉTEI József: Az 
alkotmányos demokrácia alapintézményei, 185. „A nép fogalma tehát azokat a polgárokat öleli fel, 

akik a hatalom gyakorlásában, a hatalmi döntések kialakításában és meghozatalában való részvételt 

biztosító jogosítványokkal rendelkeznek.” PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia 
alapintézményei,16. 
50

 PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei, 185. 
51

 „Az alkotmány érvényesülése és a valóság tényleges állapota közti eltérés az alkotmányosság 

kategóriájával jelölhető. Az alkotmányosság ugyanis egyrészt követelményt, másrészt tényleges 

állapotot fejez ki. (...) Alkotmányosságról akkor lehet beszélni, ha a ténylegesen megvalósult rend 

megfelel az alkotmányi rendelkezések által megkövetelt normatív rendnek. (...) Az alkotmányosság 

tehát az alkotmányban foglaltak tényleges megvalósulásának fokát és mértékét jelöli.” PETRÉTEI 

József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei, 100-101. 
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hogy meghatározott területen belül kötelező döntéseket hozhassanak és 

érvényesíthessenek, tehát az „állam” fennálljon, és ne anarchia vagy 

polgárháború legyen. Ebben az értelmezésben az alkotmány funkciója olyan 

békés politikai viszonyok kialakítása, amely lehetőve teszi a hatékony 

közhatalomgyakorlást. 

 (2) Ezt az alkotmányfelfogást jól kiegészíti az állam egy olyan 

elképzelése, amely a közhatalmat gyakorló intézményrendszert mint akaratát 

az alattvalók felett hatékonyan érvényesíteni tudó szervezetet gondolja el.
52

 

„Az államhatalom mindenekelőtt abban fejeződik ki, hogy az állam feladatai 

teljesítésének érdekében egyrészről kötelező parancsokat adjon, szabályokat és 

rendelkezéseket bocsásson ki, másrészről ezeknek szükség esetén akár 

kényszerítő módon is érvényt szerezzen, vagyis az államhatalom azt a 

képességet is magában foglalja, hogy parancsait és követeléseit betartassa. Az 

államhatalom tehát elsősorban parancsolást jelent, ami főként döntések és jogi 

előírások formájában jelenik meg. A parancsoknak az állam hatalma alatt állók 

engedelmességgel tartoznak, és ennek biztosítása érdekében az állam jogosult 

különböző jellegű kényszert is alkalmazni, ami végső formájában a tényleges 

fizikai erőszak érvényesítését jelentheti. Az államhatalom gyakorlása azonban 

nem mindig kapcsolódik össze a kényszer alkalmazásával, mert hatalmi 

döntések betartását az államhatalom autoritása – intézményi tekintélye – is 

garantálhatja.”
53

  

 (3) Az alkotmány és az állam fenti felfogásához egy demokráciaelmélet 

részeként a homogén politikai közösség eszméje társul. „A nép emberek 

közössége. A közösségképződésnek azonban objektív és szubjektív tényezői 

vannak. Az objektív tényezőkhöz sorolható a közös származás (faji vagy 
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„Az államhatalom általános értelemben olyan alapvető viszonyt jelent, amiben az állam és az egyén 

közötti kapcsolatot az fölé- és alárendeltség, a parancsolás és engedelmesség relációi határoznak meg. 

Ennek az alapvető viszonynak az állam felépítésére, lényegére és funkcionálására vonatkozóan 

kiemelkedő jelentősége van. Az államhatalom az államnak – mint intézményesített hatalmi 

szervezetnek – azt a lehetőségét jelenti, hogy az akaratát – az egyének ellenszegülésével szemben is – 

érvényesítse. Az államhatalom tehát akarati hatalomként létezik, ami ennek aktív jellegét is feltételezi: 

abban a helyzetben kell lennie, hogy mind az államalkotó népre, mind az államterületre megfelelő 

hatást tudjon gyakorolni, vagyis az állami feladatokat kellőképpen számításbe vevő effektivitás 

értelmében hatékony és eredményes legyen.” PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia 
alapintézményei, 257. 
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 PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei, 258. 
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etnikai azonosság), a közös kulturális-nyelvi örökség egysége, további 

bizonyos vallási vagy ideológiai meggyőződés, valamint a politikai 

sorsközösség és az ebben manifesztálódott történelmi hagyomány és 

tapasztalat együttessége. A szubjektív tényezőt az jelenti, hogy ez a közösség 

az azonosságtudatot, szellemi-lelki összhangot, összetartozás-érzést alakítson 

ki, ami által megkülönböztethető egységgé formálódik.”
54

 

 Petrétei könyvéből tehát az alkotmány egy olyan államközpontú 

elmélete olvasható ki, amely a demokrácia strukturális előfeltételeként 

elgondolt homogenitás fogalmára épül. 

 A könyvből kiolvasható alkotmányelméleti koncepció három 

alappillérével összefüggésben több kérdést lehet megfogalmazni. Az első egy 

konceptuális államelméleti probléma, amely a Petrétei könyvével összefüggő 

kérdésfelvetést is meghatározta. Az alkotmányjog gyakorlati problémáihoz 

kapcsolódó jogdogmatikai felfogás támaszkodik az állam bizonyos fogalmára, 

de kérdés, hogy a közjoggal összefüggésbe hozható jogi igények értékeléséhez 

szükség van-e erre? Annyit leszögezhetünk, hogy egy a közjoggal összefüggő, 

a gyakorlat fogalmait rendezni kívánó dogmatikai elmélet nehezen 

értelmezhető az állam valamilyen felfogása nélkül, de nem akármilyennel. 

 Az alkotmányos demokrácia tartalmának a kérdése az alkotmány 

értelmezésének a függvénye. Talán még azoknak az elveknek a „magjában” is 

meg lehet állapodni, amelyek megkülönböztetik az alkotmányos demokráciát 

az autokráciától. De a lényeg: a közjogi érvelés elkerülhetetlenül politikai 

filozófiai érvek értelmezésébe és mérlegelésébe torkollik. A konceptuális 

kérdés pontosítva tehát így hangzik: a politikai filozófiai érvek mellett az 

állam fogalmának milyen dogmatikai jelentősége lehet? Legyen-e egyáltalán? 

Hogyan értelmezzük állam és alkotmány viszonyát egy alkotmányos 

demokráciában? 

 Ez a konceptuális kérdés két részre bontható. Az első megválaszolandó 

kérdés, hogy (1) az állam milyen felfogása illeszkedik legjobban az 

alkotmányos demokrácia intézményrendszeréhez. A másik pedig az, hogy (2) 
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 PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei, 185. 
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ennek az államfelfogásnak milyen szerepe van a közjogi érvelésben. 

 (1) Az alkotmányos demokrácia legjobban képviselhető 

államelméletére irányuló kérdés szintén legalább két kérdés tisztázását igényli. 

Egyfelől politikai filozófiai érvekre támaszkodva tisztázni kell az alkotmányos 

demokrácia egy az alkotmányból levezethető, védhető felfogását. Másfelől 

pedig meg kell határozni annak a politikai intézményrendszernek a strukturális 

jellegzetességeit, amelyet az alkotmány létrehoz. Az első kérdés alapvetően 

tehát az igazolási kérdésekről szól, a második pedig a politikai 

intézményrendszer általános jellemzőire vonatkozó konceptuális elemzést 

kíván. Ez a konceptuális elemzés azonban csak az igazolási kérdéseket 

tisztázó politikai filozófiai érvelés háttere előtt értelmezhető. 

 (a) Petrétei az alkotmányos demokrácia intézményrendszerét nem 

igazolóelvei mentén, hanem politikai szociológiai leírásával ragadja meg, 

amelyben a normatív elvek tartalmát inkább csak kinyilatkoztatja. Kérdés, 

hogy az alkotmányos demokrácia ilyen módszertanon alapuló felfogása 

milyen mértékben tud kapcsolódni a gyakorlat által felvetett igazolási 

kérdésekhez. Petrétei alkotmányelméletével az alkotmányos demokráciának 

csak olyan felfogása egyeztethető össze, amely a politikai közösség 

homogenitásának az elvén alapul. Egy ilyen felfogás azonban bajban lehet, ha 

az alapvető jogok alkotmányban betöltött helyét és jelentőségét kellene 

igazolnia.
55

 Petrétei az alapvető jogokról szóló fejezet első mondatában a 

következőket írja: „Az alkotmányos demokráciában az állam a legfőbb 

igazoltságát annak a követelménynek a teljesítéséből nyeri, hogy megvalósítja 

az emberek békés, szabad és egyenjogú együttélését.”
56

 A könyv egyik nagy 

hiányossága, hogy nem fejti ki ennek a mondatnak a tartalmát. Mi van 

azokban esetekben, amikor az alapvető jogok védelme ellentétbe kerül a 

politikai egység elvével? Elképzelhető egyáltalán ilyen? 

 (b) Az állam fogalmával kapcsolatban viszont határozott elképzelése 
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 Lásd erről Horst DREIER: Integration durch Verfassung? Rudolf Smend und die 

Grundrechtsdemokratie. In: Verfassungen – Zwischen Recht und Politik. Festschrift zum 70. 
Geburtstag für Hans-Peter Schneider. Friedhelm HUFEN (Hrsg.), Baden-Baden: Nomos,  2008, 

70–96.  
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 PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei,, 413. 
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van. Az állam Petrétei szerint egy a parancsait hatékonyan érvényesíteni tudó, 

az alattvalókat igazgató hierarchikus szervezet. A kérdés az, hogy a parancs, a 

kényszer, az alattvaló és a hierarchikus államszervezet fogalmaira épülő 

államfelfogás mennyire illeszthető össze az alkotmányos demokrácia 

alapelveivel? Milyen fogalmakkal kellene megragadni az államot, hogy 

összeegyeztethető legyen ezekkel az elvekkel? Petrétei könyvéből egy olyan 

felfogást is ki lehet olvasni, amely szerint az állam fogalma a demokrácia 

elvétől függetlenül megragadható. A demokratikus és az autokratikus állam 

között lényegi különbség nincs. Ennek ellentmond a könyv címválasztása, 

amely hangsúlyosan az alkotmányos demokrácia intézményrendszerét kívánja 

bemutatni. Így kénytelen vagyok azt gondolni, hogy Petrétei a fenti 

államfelfogást – az általa kissé homályosan kifejtett – alkotmányos 

demokrácia elveivel összeegyeztethetőnek tartja. 

 (2) A fenti igazoláselméleti és konceptuális kérdések az európai 

integrációval kapcsolatos fogalmi problémák tisztázásakor tesznek szert igazi 

jelentőségre. A politikai egység fogalma köré épített alkotmányelméleti 

fogalomrendszerhez az európai integrációval összefüggésben egy a 

homogenitás fogalmán alapuló demokráciaelmélet, illetve egy az állam végső 

döntési jogához ragaszkodó „függetlenségi” felfogás kapcsolható. Ezek 

egyikére még a magyar alkotmánybíróság gyakorlatában is van példa. A 

testület a demokrácia-elvre nem különösebben érzékeny, de a függetlenségi 

érvelésre annál inkább. A közelmúltban megjelent „kis lisszaboni” határozat
57

 

lényegében egy különösebb alkotmányos téttel nem rendelkező szimbolikus 

deklarációként megerősítette a bíróság korábbi „függetlenségi” gyakorlatát,
58

 

illetve deklarálta, hogy az alapszerződések módosításai megfelelnek az 
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alkotmánynak, a Magyar Köztársaság továbbra is független jogállam.
59

 De 

ahhoz, hogy az alapszerződések módosítása milyen hatással van az állam 

függetlenségének és önállóságának a tartalmára, hogyan kell egyáltalán ezeket 

a fogalmakat értelmezni, nem sok új támpontot kapunk. Abba pedig nem 

kívántak a bírák belegondolni, hogy az európai intézményrendszer működése 

milyen hatással van a nemzetállami politikai intézményrendszerre. Pedig 

ebben a „függetlenségi” fogalmi keretben nehezen ragadhatók meg az 

intézményes gyakorlat olyan alapvető aktuális kérdései, hogy pl. mi lehet a 

tartalma „az együttműködő alkotmányosságnak.” 

 Annyi talán leszögezhető, hogy ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni 

lehessen, elsősorban nem egy államelméletre, hanem sokkal inkább a 

jogdogmatikai érvelés demokráciaelméleti megalapozására van szükség.
60

  

 (III.)  A magyar közjogi diskurzusban a rendszerváltás után megalakuló 

alkotmánybíróság alapjogi gyakorlata és az ennek kapcsán kibontakozó 

dogmatikai viták formálták ki az állam igazoláselméleti megközelítését. Kis 

János az abortusz alapjogi kérdéseivel foglalkozó monográfiája
61

 és a 

rendszerváltás politika és jogelméleti értelmezését megkísérlő tanulmánya
62

 

képezte az állam igazoláselméleti hagyományának alapvetését. Kis János 

törekvéseihez
63

 több ponton illeszkedett Bragyova András az 

alkotmánybíróság elméletével foglalkozó könyve
64

 és Halmai Gábor a 

véleménynyilvánítási szabadság határairól szóló monográfiája,
65

 de még Sajó 

András átfogó alkotmányjogi monográfiája
66

 is a közjognak ehhez a szélesebb 

értelemben vett igazoláselméleti diskurzusához kapcsolódott, ahogyan Sólyom 
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László alkotmányjogi tanulmányai is.
67

 Bódig Mátyás és Győrfi Tamás 

államelméleti monográfiája ezeknek a közjogtudományi törekvéseknek a 

konceptuális és igazoláselméleti megalapozási kísérletének is tekinthető.
68

 

Azokat az elveket igyekeztek tisztázni és megvilágítani, amely elvek az 

alkotmányos demokráciák joggyakorlataiban meghatározó szerepet játszanak. 

A mérsékelt állam Bódig és Győrfi által kifejtett elmélete szerint az 

állam politikai intézmények rendszere. Egy intézményt pedig az tesz 

politikaivá, hogy egy politikai közösséget reprezentál, ebben az értelemben 

nyilvános.
69

 Ezek a nyilvános intézmények arra tartanak igényt, hogy 

kötelezettséget teremtsenek az emberek számára, befolyásolni kívánják az 

egyének cselekvéseit és ehhez minden más autoritást megelőző autoritásra  

tartanak igényt.
70

 Ez a kötelezettséget teremtő autoritásigény azonban egy 

igazolásra szoruló morális igény.
71

 Ezen az összefüggésen alapul az állam 

igazoláselméleti felfogása. 

A mérsékelt állam koncepciója tehát a politikai intézmény fogalmára 

épül fel, ez lesz az a fogalom, amely az állammal és a joggal összefüggésben 

„minden releváns konceptuális és igazolási kérdést képes megjeleníteni.”
72

 

Bódig azt is hangsúlyozza, hogy „aki az állam fogalmának az elméleti 

tisztázására vállalkozik, okvetlenül szüksége van a »politikai« fogalmára, 

illetve a politikai intézmény konstrukciójára. Ám a jog fogalmára nem.”
73

 

 A mérsékelt állam elmélete elsősorban az alkotmányos demokrácia 

elmélete kíván lenni, a magyar alkotmányos rendszer értelmezéséhez akar 

hozzájárulni. Ez a célja a politikai intézmény és az autoritás fogalma köré 

épülő konceptuális elemzésnek, illetve a közhatalomgyakorlás igazolóelvei 
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rendszeres kifejtésének.
74

 

 

 2.3. Az államelmélet megújítási kísérletei a német jogtudományban 

 

 

 Az alapjogokon alapuló alkotmányos demokrácia koncepciója jelentette 

az első komoly kihívást az állam etatista eszméjé számára. Olyannyira, hogy 

az alkotmány, alkotmányosság fogalmainak igazoláselméleti értelmezései még 

az állam fogalmának szükségszerűségét és elsődlegességét is 

megkérdőjelezték. Az, hogy lényegében nem beszélhetünk jogászi nézőpontú 

amerikai államelméletről, azzal is összefüggésbe hozható, hogy egy az 

önkormányzás elvén alapuló demokratikus jogrendben az állam fogalmának 

nincs megkülönböztetett analitikai értéke. 

 Az olyan elképzeléseket, amelyek szerint az állam az alkotmányos rend 

előfeltétele, nemcsak határozott demokráciaelméleti kritikák érték, hanem 

abban is egyre többen kételkednek, hogy az egységes államhatalom elvét 

középpontba helyezve lehet-e érdemben elemezni, értelmezni és 

továbbgondolni olyan komplex intézményelméleti kérdéseket, mint az európai 

többszintű kormányzásrendszer, vagy a közjó érdekében végzett közösségi 

közszolgáltatások újfajta kormányzási rendszereinek (az ún. governance-

diskurzus) problémái, nem beszélve azokról a kérdésekről, amelyek egy 

politikai közösség nemzetközi intézményrendszerekkel való tartós és 

intézményes együttműködésével vannak összefüggésben. Nem az állam 

eltűnéséről van szó, hanem arról, hogy ha meg akarjuk érteni az ezekkel a 

jelenségekkel összefüggő jogi problémákat, felül kell-e vizsgálnunk az 

állammal kapcsolatos eddigi fogalmainkat. Az állam fogalmi kérdései 

eldöntendő jogi problémák tömegéhez kapcsolódtak hozzá. Az állam újra 
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problémává vált.  

 Bár az államelméleti diskurzus valóban újra virágkorát éli, azonban ha 

belehallgatunk a vitákba, akkor szembesülni lehet vele, hogy még a német 

közjogtudományban sem a Staatslehre hagyományos, még Jellinek által 

megszilárdított, fogalmi keretében gondolkodnak az intézményrendszer 

változásairól. Az értekezésben az állam jogászi elméleteinek klasszikus leíró 

elméleteit veszem majd gócső alá, ezek elméletek a német alkotmányos 

hagyományhoz kötődnek. Mielőtt belekezdenék ezeknek a klasszikus 

elméletekenek az alaposabb vizsgálatába, érdemes egy vázlatos áttekintést 

nyújtani a német államelméleti aktuális kérdéseiről. Nem utolsósorban azért, 

mert az értekezésemben felvetett kérdések, sőt annak elméleti nézőpontja sok 

szálon kapcsolódik ezekhez a mai vitákhoz, illetve kifejezetten kötődik az 

alább bemutatott irányzatok egyikéhez. 

A klasszikus államtani gondolkodás kritikájának három irányát 

különböztetem meg:
75

 az első  Paul Kirchhof és Josef Isensee a jogászi 

államelmélet feltámasztására és az alkotmányjogtan elmélyítésére tett 

kísérlete, az államjogi kézikönyv programja.
76

 A második irány az államtan 

„általánosság” igényét helyezné új alapokra és egy interdiszciplináris 

„államtudománnyal” váltaná fel. A harmadik felfogás az elsőhöz hasonlóan 

csak a jogászi államtan újragondolására törekedne, az állam jogi fogalmának 

új demokráciaelméleti megalapozására törekszik, akár azon az áron is, hogy az 

állam fogalmát az uralom új átfogó elméleteivel váltsa fel. 

 A Paul Kirchhof és Josef Isensee által szerkesztett államjogi kéziköny a 

jogászi államelmélet konzervatív alkotmánypolitikai programját fogalmazta 

meg. Az állam fogalmára mint egy diszciplinát megalapozó kategóriára 

tekintettek, és a kézikönyben a módszertani egységre és enciklopédikus 

teljességre egyaránt törekedtek. Sikerének titka, hogy szinte az egész német 

államtudományt sikerült a vállalkozás mellé állítani. Egy átfogó 
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államtudomány programja volt ez, amelyben összehasonlító jogi vagy 

tudományközi dialógusoknak nem sok tér maradt. A kézikönyv legnagyobb 

sikere az alkotmányjogi dogmatika egységesítése, rendszerezése és 

továbbfejlesztése. A könyvben az általános, az akotmányjogi dogmatika 

számára nélkülözhetetlen fogalmaknak máig mértékadó kifejtései találhatóak, 

pl. a demokrácia és jogállamiság elvéről szóló fejezetek. Az államnak az 

alkotmánytól független önálló értelmet adtak, az államra, mint az alkotmány 

előfeltételére tekintettek, amelyet a német államiság ideje alatti rendszeres 

alkotmányváltozások történeti tapasztalatára építettek. Az állam, mint 

alkotmányfeltétel elvéhez a demokratikus közhatalomgyakorlás egy 

centralizált változata kapcsolódik. Ebben az államelméleti felfogásban az 

állam erőszakmonopóliumának elve nagyobb hangsúlyt kap, mint a 

demokratikus önkormányzás elve. A kézikönyv hangsúlyosan az állam hatalmi 

egységének az elvére épül, és újra értelmet próbál adni az államcél 

elméleteknek. Összességében a vállalkozás az etatista alkotmánypolitika 

magas színvonalú dogmatikai megalapozásának tekinthető. 

 Az új államtudomány programját elsősorban azok a közjogászok 

hirdették meg, akik nem értettek egyet a kézikönyv államelméleti 

programjával. Az államot állították ők is a tudományos vizsgálódás 

középpontjába, de mint egy olyan fogalmi kategóriát, amelyen keresztül 

láthatóvá válnak a cselekvőképességének, a kormányzó és szabályozó 

képességének korlátai. Az elméleti program a jogi és az empirikus 

államfogalom kettőségének a meghaladására törekedett.
77

 Jogpolitikai 

programja pedig a kézikönyv által sugallottól eltérően szkeptikus volt az állam 

teljesítőképességét illetően, és inkább az „államtalanítás” (Ent-Staatlichung) 

programja mellett állt ki. 

 Véleményük szerint az átalalakulóban lévő államiság és a 

demokratikusan legitimált államiság jövőjét csak egy interdiszciplináris 

tudományos program keretében lehet vizsgálni. Az államtudománynak nincs 
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saját egységes módszere, az állam átalakulásának vizsgálata több 

tudományterület kompetenciáját igényli. A cél tehát olyan csatlakozásra képes 

koncepciók kialakítása, amelyek képesek lehetnek ebbe az interdiszciplináris 

diskurzusba bekapcsolódni.
78

 

 Államtant ugyanis lehet művelni a modern állam központi szerepe 

nélkül is. Az államtan feladata ebben az értelmezésben leírni és elemezni az 

állami feladatok, az állami finanszírozás vagy egyes állami funkciók 

megváltozását. Az államelméletek nem egy meghatározott államfogalommal, 

hanem a társadalom jogi-politikai leképezésével foglalkoznak, különösen 

olyan társadalmakéval, amelyben egy alkotmány alapján gyakorolják a 

hatalmat, és az államszervezet egy társadalom intézményrendszere. Ebből 

következik, hogy az államtannak nem univerzálisnak, hanem konceptuálisnak 

kell lennie. Az államtan egy konkrét gyakorlat általános fogalmi problémáival 

foglalkozik. Nem államfogalmat akar, hanem a gyakorlat problémáit 

megérteni. 

 Például mielőtt a jogszabályok, jogelvek, jogintézmények, és a 

különböző dogmatikai érvelések értelmezésébe, vagy alkalmazásába 

belekezdenénk, érdemes megvizsgálni, hogy milyen intézményes keretekhez 

kapcsolódnak, milyen jogi és intézményes keretfeltételeket kell teljesíteniük. 

Milyen vezérelveket kell kialakítani, hogy a politikai cselekvés megfelelően 

igazolt legyen (legitimitás-probléma), illetve hogyan lehet a 

leggazdaságosabb, leghelyesebb, a közjónak leginkább megfelelő döntést 

hozni. (Az elsőre az Európai Unió demokratikus legitimációja lehet a példa, a 

másodikra pedig az állami feladatok privatizációja.) 

 Ezekre a kérdésekre nem lehet kizárólag a jogászi kompetencia alapján 

válaszolni. A kérdés, hogyan transzformálja át ezeket a politikai, gazdasági, 

etikai problémákat például az alkotmányértelmezés. Az alkotmányértelmezés 

során az olyan általános fogalmak, mint a „demokrácia”, a „szociális állam” 

vagy éppen a „funkcióképesség”, vagy az „arányosság” értelmezései szívják 

magukba ezeket a problémákat. Voßkuhle szerint az általános államtan 
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hanyatlását az okozta, hogy ezeknek a problémáknak a megítélése, ezen 

alkotmányos fogalmaknak az értelmezésévé alakult át. Ezek a kérdések 

azonban bonyolultabbak annál, hogy pusztán csak alkotmánybírósági 

érvelések kontextusában vizsgáljuk őket. Az általános államtan feladata éppen 

az lehet, hogy ezeket a kérdéseket, alaposan, tudományos igénnyel 

feldolgozza. Abban tudná segíteni a gyakorlatot, hogy a dogmatikai és 

jogelméleti érvek egymáshoz való viszonyát tisztázza és áttekinthetőbbé 

teszi.
79

 

 Az „államtudomány” képviselői szerint az államtan fenti értelemben 

vett újraélesztése csak egy átfogó interdiszciplináris keretekben lehetséges. A 

közjog európaizációja és internacionalizációja a nemzeti szabályok 

újraértelmezését igénylik. A jogászi tudás már nem a nemzeti jogrendre épül, 

hanem éppen ellenkezőleg: a nemzeti jogrend megkérdőjelezése a 

kiindulópont. A nemzeti jogrendre koncentráló norma és joggyakorlat helyett a 

jogi problémák, érvelések és megoldási javaslatok határon átívelő cseréje 

szükséges. Ennek a tapasztalatcserének lehet a reflexiós bázisa az 

összehasonlító jog. A jogtudomány hangsúlya pedig alkalmazásközpontú 

jogértelmezésről át kell, hogy helyeződjön a kormányzásorintált cselekvés- és 

döntéstudománnyá. Általános államtan helyett egy új államtudományt kell 

teremteni, amely a közösséggel kapcsolatos különböző megközelítéseknek 

adna egy jogi perspektívát. Tehát nem egy sajátos módszertanról, hanem egy 

intézményesített metakommunikációról lenne szó.
80 

 Az új államtudomány egyik céltáblája az államelméleti elemzésekben 

uralkodó alkotmányjogi dogmatika kizárólagossága. Elsősorban a 

közigazgatástudomány felől érkezett a kérdés, ha elfogadjuk egy ilyen átfogó 

államtudomány programját, vajon akkor az alkotmányjogi nézőpontot és 

módszert kell-e az államtudomány kiindulópontjának tekinteni? A 
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közigazgatástudományban a jogalkalmazás és a jogrendszer egységének 

biztosítása mellett az igazgatás céljaira és feladataira, valamint a rendképző 

alapelvekre is nagy hangsúly esik, amelyek a jogi dogmatikán túl mutatnak, 

kiegészítik azt (nem helyettesítik), azonban ezzel engednek a rendszer 

ellentmondásosságának feszességéből. Ennek egyik megjelenési formája az 

olyan interdiszciplináris, jogdogmatikai nézőpontból homályos fogalom, mint 

a „Governance”, amely az állami cselekvésre olyan átfogó módon tekint, mint 

a különböző területek eltérő szabályozási formáinak, állami és magán 

kooperációformáknak, formális és informális normáknak egyfajta 

összjátékára. 

 Módszertanilag ez azt jelenti, hogy pusztán a jogászi nézőpont a 

közigazgatási gyakorlat helyességének a megítélésére nem elegendő, az egyre 

nagyobb hangsúllyal kiegészül nemjogi (pl. közgazdasági) szempontokkal. A 

közigazgatás működésének nemcsak jogszerűségi követelményei vannak. 

Egyfelől meg kell felelni az állami közhatalomgyakorlást igazoló elveknek, 

másfelől a hatékonyság, a gazdaságosság, vagy éppen a piac sajátos 

logikájának. Ez nyilván elvezet a közigazgatás egy másfajta elképzeléséhez, 

amely nem elsősorban hierarchikus-bürokratikus mechanizmusként, hanem a 

közfeladatok hatékony teljesítéseként, menedzseléseként érti azt.
81

 

 Azon alkotmányjogászok többsége, akiknek az államjogi kézikönyvvel 

kapcsolatban fenntartásai voltak, nem volt elragadtatva az „új államtudomány” 

átfogó interdiszciplináris programjától sem, azzal együtt, hogy a közigazgatás-

tudomány újragondolásának szükségességét nem vitatták. De ebben a 

tudományközi metakommunikációban nem látták biztosítottnak a közjog és 

különösen az alkotmány alapvető normatív kérdéseinek a megválaszolását. A 

jogi érvelés és a jogi döntéshozatal sokkal lehatároltabb érvkészlettel dolgozik, 

mint ahogyan az az „államtudomány” átfogó megközelítéséből kitűnik. A 

demokratikus közhatalomgyakorlás szempontjait relativizálhatja ez a túl 

szélesre engedett látókör, éppen ezért az államelmélet demokráciaelméleti 

kritikája az államtani problémák lehatárolásában érdekelt, és csak a közjogi 
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dogmatikákkal érintkező államjogtan újragondolását tűzi ki célul, ebben az 

értelemben a konzervatív, az egységes állam elvét középpontba helyező 

akotmányjogi dogmatika kritikájaként értelmezhető. Ez az államfelfogás 

ugyanis az állam azon tartalmi feltételeire koncentrál, amelyet az 

alkotmányjog nem feltételez. Ez fejeződik ki az államcélok és az állami 

feladatok hangsúlyozásával. Az államcélok elméleti feszültségbe kerülhetnek a 

demokráciaelvvel. Jó példa erre az alapjogok értelmezése. Az alapjogok 

védelmi kötelezettségének a dogmatikája (objektív intézményvédelem) úgy is 

értelmezhető, mint egy új kísérlet az állami feladatok elméletének a 

feltámasztására. Az alapjogok szubjektív védelmi jogokból, pozitív 

teljesítménykötelezettségekké és objektív jogi cselekvésmércékké váltak.
82

 

 A dogmatikai viták csomópontjait pedig a nemzeti jogrendszerek és az 

európai jog és a nemzetközi jog kapcsolódási problémái jelentik, az 

alapjogvédelem elméleti problémái, a közhatalomgyakorlás legitimációs 

kérdései és az alkotmányos identitás kialakításának lehetőségeivel 

összefüggésben. Ez a fajta államelmélet nagy hangsúlyt fektet az alkotmányos 

demokratikus jogrendszrek összehasonlító elemzésére, amelyek az elméleti 

fejtegetések legfontosabb referenciabázisát is képezik. 

 Abban a kérdésben azonban, hogy az „állam” fogalmának milyen 

szerepe lehet az elemzésben, eltérőek a vélemények. Ebben a kérdésben a 

„legkonzervatívabb” álláspontot Martin Loughlin fejtette ki, mint az 

államjogtan demokratikus újraértelmezésével párhuzamba állítható 

közjogtudomány tekintélyes angol képviselője.
83

 Loughlin a Staatslehre 

hagyományának értő kutatójaként szintén a jogászi államtan megújításában 

érdekelt: szükség van a közjog egy konceptuális elméletére, amely az alapvető 

közjogi fogalmak elemzését elvégzi, mégha ez nem is jelenti a régi államtan 

folytatását, de mindenképpen az állam fogalma köré épített elméletet jelent.
84
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Loughlin meglehetősen szkeptikus az állam fogalmát helyettesíteni kívánó 

olyan kategóriák teljesítőképességében, mint pl. a „többszintű kormányzási 

rendszer”. A közjogtudomány önállóságát hangsúlyozva törekvéseit a közjog 

tiszta elméletének (The Pure Theory of Public Law) nevezi. A kormányzás, a 

politika, nyilvánosság, szuverenitás, alakotmányozó hatalom és a jogok 

jelentik ennek a „politikai jogtudománynak” a legfontosabb fogalmait. 

 Christoph Möllers szerint az állam kategóriája mint probléma továbbra 

is az államelmélet fontos témája marad, és pl. a kelseni értelemben 

beszámítási pontként továbbra is értelmesen használható. De arról nincsen szó, 

hogy az állam fogalma a jogászi államelméletben meghatározó sajátos 

jelentőségre tehetne szert, a jogászi államelmélet demokratizálásához a német 

közjogtudománynak ideje lenne a politika fogalmát is újraértelmezni. Az, 

hogy az államelméletet kell-e demokatizálni vagy a demokráciaelméletet az 

államtól megszabadítani, még nyitott kérdés.
85

 

 Oliver Lepsius szerint az alkotmányjognak szüksége van egy elméletre, 

de az még kérdés, hogy ez az „állam” elmélete kell, hogy legyen. Lepsius 

szerint például az „állam” egy rossz, nem használható kategória, az 

alkotmányjog teoretikus céljait nem szolgálja. Tartalmilag és módszertanilag 

túlságosan meghatározatlan. S egyébként is az állammal kapcsolatos 

módszertani vitáknak ma már nincs jelentősége, a viták az alkotmány- és az 

alapjogelméletek felé orientálódnak. Az állam fogalma nemcsak 

interdiszciplináris és módszertani szempontból érvénytelen, hanem még az 

aktuális kérdéseket sem érinti. Az állam a politikai közösség vélelmezett 

egységén alapul, amelynek aktualitása már nem létezik. A nemzetköziség és az 

europaizáció nem az egység kérdését veti fel, hanem pluralizmus 

problémájaként jelentkezik. Az állam fogalmával ezeket a problémákat csak 

dichotomikusan lehetne feldolgozni. Mi lehet az alternatíva? Lepsius szerint 

az uralmi formák és azok legitimitásigényeinek az elméletével lehetne 

helyettesíteni az állam fogalmát. 

 Álláspontja szerint ennek az elméletnek a demokratizálódott állam és 
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annak megváltozott legitimitásigénye lenne a központi tárgya. Annak ugyanis, 

hogy a monarchikus elvet felváltotta a népszuverenitás elve, központi 

jelentősége van az uralmi formák megértése szempontjából. Az uralmat 

korlátozó elméletektől elmozdulást jelent az uralmat megalapozó elméletek 

felé. A kollektivisztikus perspektíváktól az individualisztikus nézőpontok felé. 

Az uralom mindig személyek és intézmények által gyakorolt uralom, amely az 

individumokat cselekvőként vagy címzettként érinti. Az uralmi formák 

elmélete ebből következően egy gyakorlati elmélet, amely a cselekvésekre 

vonatkozik. Az alkotmányjognak szüksége van egy konstruktivista, az uralmat 

megalapozó elméletre, amely az individumokból indul ki. Lepsius szerint ezen 

három okból ez az elmélet nem lehet államelmélet.
86
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 3. Gerber és az államhatalom akaratelmélete 

 

 

 3.1. Közjogtudomány mint célkitűzés 
 

 

 A közjogtudomány létrejötte az állam egy olyan új felfogásához 

kötődött, amely a politikai közösség egészét reprezentálta. Ez az új állam a 

korlátozott hatalom elvén és az általános, mindenkire egyformán kötelező jog 

eszményén alapult. Az általános, de korlátozott hatalom eszméjének és a 

törvény előtti egyenlőség elvének a forrása, hogy immáron a népnek van 

állama, és nem az államnak alattvalói. A közjogtudomány két legfontosabb 

tárgya közül az egyik az állam kormányzásának mint legfőbb autoritásnak a 

természetét vizsgálja, ez az államhatalom szuverenitásának a diskurzusa, a 

másik pedig a politikai közösség tagjait megillető alapvető jogok körül forog, 

azon jogok körül, amelyek a szuverén kormányzat közhatalomgyakorlásának 

az igazolásfeltételeit jelentik. A közjog nyelvezete e két kérdéskör, a hatalom 

és szabadság ellenpólusai között formálódott ki.
87

  

 Ezzel az új állammal szemben a régi hatalom önkényét állították 

szembe, ahol az uralkodó hatalmát érdemben nem korlátozták, a közhatalom 

és magánhatalom viszonyait nem lehetett szétválasztani, ezzel összefüggésben 

a jogok és kötelezettségek viszonyai a privilegizált csoportoktól a jogokkal 

alig rendelkező kizsákmányolt népcsoportokig terjedt, az államhatalom 

általánosságát pedig különböző személyi, közösségi és intézményi (egyházi) 

kiváltságok relativizálták.
88
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 A német közjogtudomány sajátos fejlődésének, különösen az 

indulásának a megértéséhez érdemes a keletkezéstörténet történelmi 

körülményeivel tisztában lenni. A francia forradalom tapasztalata alapvetően 

megváltoztatta az európai közjogi gondolkodásmódot. Nem kellett 

jakobinusnak lenni ahhoz, hogy felforgassa az államról alkotott 

elképzeléseket. A német államok sem tudták a hatása alól kivonni magukat, 

földrengésszerű változások következtek be, amiről Napóleon hadi sikerei is 

gondoskodtak. Megszűnt a Német-római Birodalom, amely a német identitás 

laza intézményes keretét biztosította immár vagy ezer éve, és általánossá 

váltak azon eszmék, amelyek a rendi-feudális monarchiák hatalomgyakorlását 

igazolhatatlanná tették. Már semmi sem lehetett ugyanaz, mint a forradalom 

előtt. 

 Németországban nem volt forradalmi hangulat. A meglehetősen 

szétaprózódott területi hatalmak a felpislákoló forradalmi törekvéseket gond 

nélkül levezették. Főváros híján nem volt lehetőség arra, hogy egy olyan 

központ kialakulhasson, amely irányítani képes az eseményeket. De egyébként 

sem fortyogtak olyan indulatok, amelyek egy forradalomhoz vezethettek 

volna. A felvilágosult abszolutizmusok intézményes gyakorlatait nem övezte 

általános és mély felháborodás. Az egyházi és a világi oktatás viszonylagos 

békében élt egymással.
89

 Mindenesetre a forradalom természetjogi eszméi 

forradalmi változások nélkül is alapvetően felforgatták az államról és jogról 

való gondolkodást. A változást szorgalmazó eszmékhez azonban a napóleoni 

háborúk tapasztalata és a mindenki által óhajtott újrakezdés konzervatív 

díszletei társultak. A poroszok bukása és feltámadása a restauráció erőit emelte 

magasba. A francia forradalom republikánus öröksége tabuvá vált. Kezdetét 

vette a természetjog-ellenes, antiliberális restauráció. A mérsékeltek a 

szabadság és a hatalom elosztásának egy sajátos német formája után kutattak, 

és ez lett végül az alkotmányos monarchia modellje,
90

 amelynek sikerét az 
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egyre erősödő porosz állam garantálta. A következő évtizedeket pedig az első 

világháború végéig a különböző államalakulatok keretében a monarchikus elv, 

az alapvető jogok és a népszuverenitás elve közötti küzdelem határozta meg.
91

 

 A déli államok, de különösen az egyetemek számítottak az 

alkotmányosság szellemi hátországának. A közös német államjog 

(gemeindeutsche Staatsrechtslehre) egyetemi oktatása egy kulcsfontosságú 

eleme volt a német egység politikai programjának.
92

 Az általános német 

területi államjog azt próbálta megmutatni, ami a 38 német államban közös 

volt. A közös német államjog egyfelől az egységes német állam pótléka volt, 

másfelől a német nyelvű egyetemi közjogtudomány megmaradásának egy 

fontos biztosítéka. Egy jövőbeli német állam eszménye kapcsolta őket össze. 

 Nem volt azonban teljesen világos, hogy a németeket összekapcsoló 

monarchikus elvhez az alkotmányosság milyen eszméje kapcsolódjon. A bécsi 

kongresszus résztvevői a régi rendi-feudális keretek megőrzését kívánták, az 

éledő német nacionalizmus és a liberálisok azonban határozottan elvetették 

azt. Ezekben a vitákban az alkotmányosság három felfogása körvonalazódott 

ki.
93 

 
A forradalmi természetjog örökségét vitte tovább az alkotmányosság 

népszuverenitás eszméjén alapuló igazoláselvű felfogása, amely az emberi 

jogok tiszteletén, a hatalommegosztás elvén és a népképviselet eszméjén 

nyugodott. A rendi alkotmányok hagyományát modernizálta az a felfogás, 

amely az alkotmányt egy formális alapszerződésnek tekintette, amelyet az 

uralkodó és a parlament közötti hatalommegosztás jellemzett. Ennek a 

dualisztikus modellnek volt az alapja az „államszuverenitás tana”. A harmadik 

felfogás szerint az alkotmány az uralkodó jogon kívüli hatalmát korlátozó 

alaptörvény, amely az uralkodói hatalom gyakorlásának a határait rögzíti. 
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 Napóleon és a Rajnai Szövetség bukása után a győztes uralkodók 

mindenkit biztosítottak arról, hogy a német kérdés megoldása csak a rendi 

viszonyok alapján mehet végbe. A bécsi kongresszus során megalapított 

államszövetség, a Német Szövetség alkotmányos problémái nagyrészt ebből is 

fakadtak. A tagállamok által elfogadott alkotmányok nem mindig tükrözték a 

győzedelmes uralkodók politikai szándékait: rendi alkotmányt minden 

tartománynak. 

 Az alkotmányosságról szóló vitában mérföldkőnek számított a francia 

restaurációs alkotmány 1814-es elfogadása. A „Charte constitutionelle” nagy 

hatást gyakorolt a bécsi kongresszus után kibocsátott német alkotmányokra. 

Általánosságban azt lehet mondani, hogy a dokumentum a fenti modellek egy 

sajátos kompromisszumos megoldásának tekinthető. Egyfelől garantálta a 

szabadság- és az egyenlőségi jogokat, másfelől az uralkodónak biztosította a 

kormányzási jogosultságokat, a jogalkotói hatalmat pedig az uralkodó a 

parlamenttel együtt gyakorolta, és elismerte a bírói függetlenséget. Mindezzel 

együtt kinyilvánította, hogy az uralkodó a legfőbb hatalom, amelynek a 

hatalmát az alkotmány jogi keretek közé szorítja.
94 

Az alkotmányosság 

konzervatív formáját kereső német államokban népszerű volt a restauráció 

francia konstrukciója, különösen Bajorország, Baden és Württemberg 

alaptörvényeire volt hatással. Ezek az alkotmányok nem zárkóztak el a 

népképviseleti elvtől, a jogalkotást a parlamenti kamarák és az uralkodó 

együttműködésére bízták.  

 Az alkotmányról folyó vitákból hamar világossá vált, hogy ez a 

konstrukció magában foglalja a természetjogi felfogás olyan alapvető elveit, 

amelyek olyan igazolási kérdések elé állítják az uralkodói hatalomgyakorlást, 

amelynek az nem tud megfelelni. Az alapjogok garanciái, a jogegyenlőség és a 

hatalommegosztás elve a népszuverenitás elvével vannak a leginkább 

összhangban, az új alkotmányos rezsimek viszont éppen ezen elvvel szemben 

határozták meg magukat. A restauráció hívei belátták, hogy ezek az 
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alkotmányok nem lesznek képesek lecsillapítani az alkotmányos változásokat 

követelők egyre radikálisabb követeléseit. Ezért 1819-ben a csehországi 

Karlsbadba összehívott miniszteri konferencián olyan törvénytervezeteket 

fogalmaztak meg, amelynek célja az volt, hogy a Német Szövetség egész 

területén megfékezzék ezeket a mozgalmakat. Az egyetemi törvény az 

egyetemek élére a tagállami kormány megbízottját állította, akinek az egyik 

legfontosabb feladata volt, hogy az egyetemi élet és az egyetemi oktatás 

„megfelelő szellemiségéről” gondoskodjon. Ennek hatására számos liberális 

egyetemi tanárt bocsátottak el. A másik fontos intézkedés a sajtótörvény 

meghozatala volt, amely a 20 ívet meg nem haladó terjedelmű könyvekre és 

folyóiratokra vonatkozólag bevezette az előzetes cenzúrát.
95

 Ezt követően a 

német restaurációs politika a Bécsi Záróakta elfogadásakor kapta meg 

végleges körvonalait, amikor a Német Szövetség államai közösen 

kinyilvánították: az alkotmányos monarchiákban az uralkodói hatalom Isten 

kegyelméből való (Gottesgnadentum).
96

 A német egységről és 

alkotmányosságról szőtt ideák és eszmék képviselői ellen ilyen elveken 

nyugvó közhatalommal vették fel a küzdelmet, és próbálták azt 

megváltoztatni. 

 Az alkotmányos vitáknak egy sajátos leágazását jelentette a magánjog 

és közjog határainak az újraértelmezése. A viták során ugyanis az 

alkotmányosság fogalmát a patrimonális monarchiákkal szembeállítva 

határozták meg, elutasították az állam egy olyan magánjogi felfogását, ahol az 

uralkodói hatalom alapja az uralkodó magánvagyona, magángazdasága. Az új 

alkotmányosság eszméjének és a formálódó közjogtudománynak így az egyik 

legfontosabb célja az volt, hogy a közhatalom-gyakorlás alapjainál a 

magánjogi és a közjogi viszonyok ilyen összemosódását elkerülje. Ebben a 

nacionalisták és a liberálisok között is egyetértés volt. 

 Az alkotmányos küzdelmek középpontjában elsősorban a parlament 

jogállásának megítélése állt. Az alkotmányos monarchia időszakán 
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végighúzódó probléma maradt a parlament státuszának értelmezése. A 

konzervatívok a parlament rendi hagyományból örökölt jogállását kívánták 

megőrizni, amely nem vonja kétségbe az uralkodói hatalom egységét, és 

világos hierarchiát tükröz. Ebben az elképzelésben az uralkodót illeti meg a 

jogalkotói hatalom, amelyet a parlamenttel együttműködésben gyakorol. A 

parlamentnek ebben a modellben csupán tanácsadó szerepe van. A liberálisok 

ezzel szemben a népszuverenitás elvén alapuló alkotmányos elveikből 

következően a parlament legalább egyenrangú jogalkotói státuszáért 

küzdöttek, a radikálisabb képviselőik – ők voltak kevesebben – pedig 

köztársaságban vagy legalább egy parlamentáris monarchiában gondolkodtak. 

A parlament szerepéről folyó vita lényegében csak a bonni köztársaságban ért 

el a nyugvópontjára, hasonlóan az alkotmányosságról szóló viták másik 

kiemelt kérdéséhez, az alapvető jogok elismerésének problémájához. 

Az alapjogokkal kapcsolatos kérdéseknek nem csak elméleti 

jelentősége volt, az alkotmányos monarchia hatalommegosztási viszonyai is 

függtek a megválaszolásától. Az elméleti vita arról szólt, hogy vajon az 

alapjogok érvényességével kapcsolatos kérdések olyan alapvető igazolási 

problémákról szólnak, amelyek egy természetjogi érvelés keretében 

tárgyalhatók, vagy csak az állam által biztosított jogokról beszélhetünk, amely 

szükségtelenné teszi a természetjogi utalásokat. A kérdés elméletileg vitatott 

volt, de a gyakorlatban a válasz nem volt kérdéses. A német államok 

alkotmányait uralkodók bocsátották ki, nem voltak forradalmak, társadalmi 

mozgalmak által kiharcolt alaptörvények. Az alapjogok ennek következtében 

ezekben az államokban az állampolgári jogok összefüggésében tárgyalt jogok 

voltak. Ez nem jelentette azt, hogy a természetjogi érvelés teljesen elvesztette 

volna a jelentőségét, sőt az alkotmányok hiányos alapjogi katalógusairól 

folytatott jogpolitikai viták számára továbbra is biztosított érveket. A német 

államok alkotmányaiban az alapvető jogok elsősorban a magánszférát védő 

jogokként voltak kifejtve, a politikai szabadságjogok már sokkal kevésbé, 

csupán a sajtószabadság volt része – erős korlátozásokkal – az 

alkotmányoknak, az egyesülési és gyülekezési szabadság pedig egyáltalán 
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nem. A vita elsősorban a jogok elismerhetőségéről szólt, nem pedig a 

biztosított jogok értelmezéséről.
97

 

 A restaurációs politika a harmincas évekre kifulladt, a Német 

Szövetségben megerősödtek azok a politikai erők, amelyek a szövetség 

reformját, és a német egységet egy liberális, képviseleti elven alapuló 

alkotmányos monarchiában remélték megvalósulni. A nagy várakozás, amely a 

frankfurti alkotmányozást megelőzte és kísérte, azonban kudarcba fulladt. 

Általános csalódottság lett úrrá, amely erősen kihatott a liberális alkotmányos 

elvek megítélésére. Általános volt a vélemény, hogy a német egység 

megteremtésére egy „reális politika” keretében van lehetőség. A megfelelő 

„hatalom” és nem az alkotmányosság eszményei fogják az áhított egységet 

elhozni. A „hatalmi állam” elképzelés az állam egy szalonképes elgondolása 

lett.
98

 

 Ehhez a konzervatív politikai fordulathoz egy sajátos 

tudományeszmény is társult, amely a jogtudomány politikamentességének az 

elvét állította a középpontba. A politikamentesség egyaránt irányult a 

forradalmi eszmék és a bécsi kongresszus világa ellen. S ennek a népszerűsége 

azt jelezte, hogy a német polgárok nagy része elfásult a meddő ideológiai 

háborúkban, a politikamentesség így lényegében, ahogyan Michael Stolleis 

jellemezte, a polgári közép pozícióját jelentette.
99

 A politikamentes 

jogtudomány egy egységes, rendszeres fogalmi világ megteremtését tűzte ki 

célul. A rendszer, és az egység iránti igény pedig a módszer problémáját 

helyezte előtérbe. Ennek jegyében fogalmazódott meg az általános német 

államjog megalkotásának az igénye. Gerber 1852-ben kiadott közjogokról írott 

műve
100

 a közjog alapvető fogalmainak kifejtéséről és rendszerbe foglalásáról 

ezeknek a várakozásoknak volt egy áttörést hozó, ünnepelt és vitatott munkája, 

amely a német közjog egységes rendszerét világosan a népszuverenitás, és a 
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hatalommegosztás elveivel szemben alakította ki. Ennek az általános német 

államtudománynak nemcsak a hiányzó német állam helyét kellett kitölteni, 

hanem az ugyancsak vágyott, hiányzó nemzetállamét is. Az általános 

államelmélet nem egyszerűen az állami egység pótlására volt hivatott, hanem 

a német nemzeti eszme kiformálására is, amely a majdani német állam közös 

összetartozás-tudatát jelentheti. Egy ilyen egységes német állam szellemi 

alapjait hivatott az általános német államjog eszméje előkészíteni.
101

 

 Az így felfogott általános államjognak az egyik célkitűzése, hogy a 

német államok tételes közjogi rendszerei számára egy általános fogalmi 

rendszert teremtsen, ami nemcsak egyfajta bevezetést nyújt a német államok 

partikuláris tételes közjogaiba, hanem ki is egészíti azokat.
102

 Ennek a 

fogalmi-dogmatikai rendszernek tehát volt egy lényeges normatív szándéka, a 

német közjog jövőbeli alakulására kívánt hatást gyakorolni, egyfajta 

szubszidiárius közös jogként. Ez magában foglalt egyfajta modernizációs és 

asszimilációs feladatot, amelynek segítségével hozzá tud járulni ahhoz, hogy a 

német kis- és középállamok sokszínű közjogi gyakorlatai és elvei 

közeledjenek egymáshoz. Ehhez a vállalkozáshoz egy új tudományos 

önértelmezés is párosult, ami egyfajta függetlenséget igényelt az államok 

tételesjogi szabályaitól és azok joggyakorlataitól egy általános elmélet 

számára, amely inkább tekinthető az akkori német államok összehasonlító 

alkotmányjogának,
103

 mint az állam egy általános elméletének. 

 A közös német államjognak az első kiemelkedő teljesítménye és 

fordulópontja fűződött Carl Friedrich Gerber nevéhez, aki a kezdeti kételyei 

után 1865-ben felfedezte a közös német közjogban a lehetőséget, hogy 

egységes, rendszerezett „német államjoggá” formálja. A közjogokról írt 

értekezésének újragondolt és átdolgozott változatában az általános német 

közjog alatt elsősorban az egyes német alkotmányok alapelveit értette,
104

 az 
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általános német közjog alapegységeit pedig az egyes államok tételesjogi 

rendelkezései jelentették. Gerber ezekre alapozva fejtette ki a közös német 

közjog általános rendszertanát.
105

 

 Túl egyszerű lenne a német közjogtudomány mágikus vonzódását az 

egység (Einheit) fogalmához azzal a születési körülménnyel magyarázni, hogy 

az egységes állam iránti kezdetektől meglévő ragaszkodás teszi 

kitörölhetetlenné ezt a fogalmat a német közjogi szótárból. A következőkben 

egy másik utat választok, Gerber rendszeres államtanának elemzéséből 

igyekszem azokat az összefüggéseket felmutatni, amelyek az „egység” 

fogalmának a szilárdságát hosszú távon biztosították. Ezek az összefüggések 

legalább négy forrásból származhattak: (1) Elsőként Gerber módszertani 

fordulatából, amely a történeti iskola hagyományától eltávolodva a 

rendszertani értelmezésre helyezte a hangsúlyt, amely egy fogalmi egység 

kialakításának a törekvését jelentette. (2) Ezzel összefüggésben a közjogi 

dogmatika alapfogalmait (akarat, a hatalom, a személyiség és az organizmus) 

egy egységes magyarázó elvre kivánta visszavezetni. (3) A közjogi dogmatika 

alapjának tartott nép felfogásból és (4) nem utolsósorban az alkotmányos 

demokrácia német változatának az eszméjéből. 

 

 

 3.2. Folytonosság és változás. A közjogi dogmatika idealista alapjai 
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 Az alkotmánytörténet Gerber korát a késő-alkotmányosság 

korszakaként különbözteti meg. Ennek a korszaknak az államjog-tudományát 

a konzervatív elveken túl egy nagyon erős módszertudatosság hatja át, nem 

teljesen függetlenül a pozitivista tudományeszménytől. A jogtudomány helyes 

módszeréről folytatott vitában Jhering mellett Gerber is meghatározó szerepet 

játszott.
106

 Az alkotmányosság korai időszakát a nyugtalanság, a politikai 

rendszer bizonytalanságát hozó alkotmányos és politikai küzdelmek, és nem 

utolsósorban a természetjogi eszmék jellemezték, míg a késő alkotmányosság 

már a kodifikált alkotmányok időszakában a természetjog liberális eszméiből 

részben kiábrándult korszakot jelez. A kodifikált alkotmányok lehetővé tették, 

hogy a közjogi vizsgálódások hangsúlyai az igazolóelvekről a pozitív jog 

fogalmainak a rendszerére helyeződjenek át. Az alkotmány és az állam 

alapvető fogalmainak a vizsgálatát a tételes közjog alapjára helyezték és 

ezeket a vizsgálódásokat elhatárolták az alkotmány és az állam általános 

kérdéseit eddig vizsgáló filozófiától.
107

 Az igazoláselvű filozófiai hagyomány 

helyére a közjog autonómiáját reprezentáló „pártatlan és objektív” 

jogdogmatika került.
108

 A közjogi dogmatika modelljét pedig a 

magánjogtudomány mintájára alakították ki. Az ott kidolgozott konstruktív 

módszer alapján alkották meg azokat az általános fogalmakat, amelyek 

hátterében a tételesjog fogalmi problémáit következetesen értelmezni lehet. 

 Erre a rendszerelvűségre épülő új fogalmiságra sokáig úgy tekintett az 

elmélettörténet, mint a valóságtól és a tartalmi értéktételezésektől elforduló 

absztrakt jogtudományi iskolára. Böckenförde szerint például a történeti iskola 

idealista filozófiai felfogásától való hatásiszony eredményeként jött létre az 

államjogi pozitivizmus „történetietlen” absztrakt és formális fogalmi 

jogtudománya.
109

 Az újabb kutatások azonban már inkább a történeti iskolával 
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való folytonosságra helyezik a hangsúlyt,
110

 ez különösen igaz lehet Gerberre, 

de több vonatkozásban még Labandra is. A fogalmi rendszert építő 

közjogtudomány ugyanis nagyon sok esetben a történeti jogi iskola filozófiai 

idealizmusa által meghatározott fogalmait használta tovább, így azok 

reflektálatlanul tovább éltek a nyelvében. A „népszellem”, az „organizmus”, 

vagy éppen az „akarat” fogalmával kapcsolatos fejtegetések képezték ennek a 

legfontosabb darabjait, s ezek a fogalmak nagyon szorosan kötődtek az ún. 

államjogi pozitvizmus legfontosabb állításaihoz is. 

Gerber jogtudományról alkotott felfogása elsősorban Savigny és Puchta 

műveiből merített, a magánjog és később a közjogrendszeréről írott műveit az 

ő hatásuk alatt írta meg.
111

 Savigny szerint a jog éppúgy, mint a nyelv, az 

erkölcs és a kultúra egy adott nép organikus életmegnyilvánulása. A jog alapja 

és forrása a nép közös tudata, a minden egyénben közösségileg élő és ható 

népszellem. A jog, mint a népszellem életmegnyilvánulása egy átfogó 

történelmi folytonosságban áll, ezen alapul a történelmi fejlődés és a 

történelmi változás. Fejlődése és fejlesztése nem egyesek akaratának vagy a 

véletlennek munkája, hanem az organikus és történeti változások és fejlődések 

eredménye. Ezt a differenciált kultúrafejlődést két orgánum tudja 

reprezentálni: a jogászság és az állami törvényhozó. A jogászság az, aki 

gondoskodik a jogfejlesztéséről, a törvényhozó pedig a már adott jog 

formálásáról és kiegészítéséről.
112 

 

 
Savigny történeti jogtudománya egy olyan gyakorlatra reflektált, amely 

nem a pozitív jogon és a törvénykönyveken alapult, a történeti módszer 

szigorú alkalmazását ezek a körülmények indokolták. Savigny nézete szerint a 
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történeti jogtudomány az adott joganyag alapkérdéséig, gyökeréig lehatol, 

hogy feltárja azokat az organikus elveket, amelyek a fogalom értelmezését 

meghatározhatják. 

Gerber számára nem elsősorban a Savigny által használt történeti 

módszer volt a fontos, hanem a Savigny és Puchta által is stratégiai 

jelentőségűnek tartott rendszertani értelmezés. Gerber Savigny 

módszertanából elsősorban a rendszertani értelmezés eszméjét vette át.
113

 

Álláspontja szerint olyan általános jogi fogalmakra, mint amelyek a 

magánjogban „a maguk egyszerűségében és eredeti tisztaságukban” vannak 

kifejtve, az államjognak is szüksége van, méghozzá ugyanolyan módon. Ehhez 

azonban a dogmatikai alapfogalmak éles és korrekt pontosítására van szükség. 

 A közjogi dogmatika önállóságát az jelentheti és biztosíthatja, ha az 

alkotmányokban szereplő fogalmakat mint jogi, és nem mint államfilozófiai 

vagy politikai fogalmakat fogja fel.
114

 Gerber célja egy olyan fogalmi rendszer 

kidolgozása, amelyben az egyes fogalmi alakzatok egy egységes alapgondolat 

kifejtéseiként jelennek meg, ugyanis a német államjog tudományos 

önállóságát csak egy olyan rendszer megalapozásával érheti el, amelyik 

szemléletesen kifejezi a modern alkotmányos állam lényegét.
115

 A dogmatikai 

rendszer alapvonalainak tömör megfogalmazására van tehát szükség, és a már 

használatban lévő fogalmaink teljes felülvizsgálatára. Ennek az alapfogalmi 

revíziónak egyik fontos alapelvét képezi, hogy a jogalkotás legfontosabb 

alapelveit a nép közös tudatára, a nép jogi meggyőződéseire kell 
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 „In seinem System betonte Savigny die systematische Methode besonders: Die Form, mit der die 

dort dargelegten Zwecke verfolgt werden sollten, sei die systematische. Für ihn bestand das Wesen der 

systematischen Methode in Erkenntnis und Darstellung des inneren Zusammenhangs oder der 

Verwandschaft, wodurch die einzelnen Rechtsbegriffe und Rechtsregeln zu einer großen Einheit 
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wissenschaftliche Selbständigkeit erlangen und die Grundlage sicherer juristischer Deduktion gegeben 

sein.” GERBER: Grundzüge, VI. 
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visszavezetni.
116

 

 Ez azonban Gerber szerint egyáltalán nem könnyű feladat, nemhiába 

hangsúlyozta, hogy az ehhez szükséges jogászi gondolkodás képessége csak 

hosszú és kitartó „szellemtorna” teljesítése után lehetséges, és ennek során el 

kell mélyülni a római jog és a közös német jog világában is. Ezekre a 

képességekre különösen azért van szükség, mert a törvények nem teljesek és 

csak részben tudják megragadni a joganyagot. E képességeket pedig csak 

akkor tudjuk elsajátítani, ha felvértezzük magunkat történeti ismeretekkel, és a 

jogképzés természeti alapjait a nép szellemében és szükségleteiben 

felkutatjuk. Az átfogó kodifikációk csupán egy pillanatfelvételt készítenek a 

jelenlegi jogállapotokról, ezt kiegészíteni és továbbfejleszteni az igazi jogászi 

műveltség, ez a jogászok művészete, amely nem korlátozódhat csupán a 

törvények betűjére. 
117

 

 Gerber tehát a jog tételesjogon alapuló általános fogalmi rendszerét a 

népszellem idealisztikus
118

 organikus fejlődéselvével kapcsolja össze, a 

történeti iskola képviselőihez hasonlóan. Ő is osztotta azt az álláspontot, mely 

szerint a német magánjog története lényegében egymásba organikusan 

kapcsolódó fejlődési mozzanatok megszakíthatatlan sorozata. A 

jogfejlődésnek ebben az organikus eszményéből következően Gerber is 

fenntartotta a különbséget egy állam és egy nép joga között. A német nép 

fogalma ugyanis túlnyúlik az éppen aktuális államszervezeten, ahogyan a 

jogtudomány is az állami jogalkotáson. A közjogtudomány önállóságának és 

függetlenségének az igényét is ezzel igazolta: mivel a nép még nem találta 

meg a neki megfelelő állami kereteket, el kell egy kicsit rugaszkodni a 

gyakorlattól, hogy a nép szellemének megfelelő államról gondolkodjunk. 

Nemcsak a magánjogtudomány, de a közjogtudomány is a nép jogteremtő 
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 GERBER: Grundzüge, 9-10. illetve Uő: Der Staat als Organismus, In: Grundzüge, 218. 
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der Geschichtlichkeit des Rechts, 23. Hogy miként hatotta át Savigny jogfelfogását az idealista 

filozófia, annak részletes elemzését Rückert végezte el. Lásd: RÜCKERT: 232-415. 
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képességének a közvetítője.
119

 

 A történeti iskolával való folytonosság mellett érdemes hangsúlyozni, 

miben jelentett fordulatot Gerber államelmélete. Örökölte ugyan a történeti 

iskola idealisztikus általános fogalmait, de a történeti módszerrel már 

szakított. Gerber a magánjogi rendszerezésben érvényre juttatott történeti-

rendszertani módszer helyett már egyértelműen a rendszertani értelmezésre 

helyezte a hangsúlyt. A történelemnek ugyanis az új alkotmányjog fogalmi 

rendszerében csekély a jelentősége, hiszen a közjog már a tételesjogi 

forrásokból származik. Az új államok az alkotmányfejlődés olyan új formáit 

jelentik, amelyek nem vezethetőek vissza a korábbi alkotmányformákra. A 

jelenlegi államjog és a korábbi évszázadok államjoga között nincs semmilyen 

szisztematikus összefüggés. Bár vannak a korábbihoz hasonló elemek, jogi 

karaktere már teljesen más.
120

 A német államok nagy része szakított a régi 

állapotokkal és teljesen új alapokra helyezett organikus népállamot hozott 

létre. Az új államok létrehozásával minden jogi fogalom értelme alapvetően 

megváltozott, és más alapelvekkel került összefüggésbe. A régi államjog még 

számtalan magánjogi viszonnyal volt átszőve, az új államokat azonban már 

kizárólag közhatalmi viszonyok, közjogi viszonyok jellemzik. 

 A diszkontinuitásnak ez az elve hatással volt a jog forrásairól alkotott 

elképzelésekre is, így Gerber államjogában már nem a szokásjog lesz a 

legfontosabb jogforrás, hanem az alkotmány és a törvény, és ezen keresztül a 

törvényhozó hatalom.
121

 A közjog forrásaiban bekövetkezett változást a 

szerződésekhez való viszony is jól jelzi. A régi rend egyik jellegzetessége az 

volt, hogy az uralkodó és a rendek viszonyát szerződésekben rendezték, és így 

ezek a szerződések is a közjog forrásaivá váltak. Gerber szerint azonban az új 

államokban már ilyen szerződéseket nem ismernek el. A szokásjog még része 
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 KREMER: Die Willensmacht des Staates, 123-124. 
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 „Mit der Neugründung der deutschen Staaten in diesem Jahrhunderte sind, man darf sagen, alle 
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ennek az új struktúrának is, de csak másodlagos jogforrásként. Nem 

számítanak jogforrásnak a különböző magán vagy közösségi autonómiák sem, 

az állam törvényhozói monopóliuma kizárja ezek elismerését.
122

 

 A jogforrástan mellé Gerber nem tartott igényt egy általános 

alkotmányértelmezés-elméletre. Ennek három oka lehetett: nem volt egységes 

közös-német jogforrás, a törvényes jognak az egyes német államok 

partikuláris jogszabályai számítottak, harmadrészt pedig Gerber jog eszménye 

nem a bírák által formált joggyakorlat volt.
123

 

 Gerber államjogi/közjogi alapvetésének és rendszerének az anyagát 

tehát az egyes német államok alkotmányai képezték. Ezek az alkotmányok 

különböző monarchiák alkotmányai voltak. Ebből magától értedődően Gerber 

államjogi fogalomrendszere az alkotmányos monarchiákat tekintette az 

alkotmányos állam mintájának. De ez nem csupán az esetleges empirikus 

tapasztalatokból következő állítások eredménye. Gerber ennél tovább megy, és 

normatív értelemben állítja, hogy a nép szellemének megfelelő államforma is 

az alkotmányos monarchia. Annak kifejtésébe, hogy ezen mit kell értenünk 

azonban nem bocsátkozik. Az empirikus és a normatív érvek nehezen 

ellenőrizhető keveredése már Gerber elméletének is egyik jellemzőjévé válik. 

Annyit azonban rögzíthetünk, hogy az általános államtan fogalomainak 

referenciabázisai a korszak meghatározó német alkotmányos monarchiái 

voltak, a porosz állam, és a jelentősebb középes méretű német államok 

(Bajorország, Würtemberg, Baden, Hessen, Szászország és Hannover) 

alkotmányai. A városköztársaságok, vagy az olyan rendi monarchiák, mint 

Mecklenburg kívül kerültek a vizsgálati körön.
124

 

 Az államjogi rendszer alkotóelemeit a jogi normák, a jogintézmények 

és a szubjektív jogok képezték. A jogi normák főszabály szerint írott, tételes 

törvények vagy rendeletek. A rendszer másik fontos alappillérét az ún. 

államjogi intézmények képezték. Ezek közé tartozott a közszolgálat, a 
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miniszteri felelősség, de az elsőszülöttségi öröklési rend is. S végül Gerber 

kiemelt jelentőséget tulajdonított szubjektív közjogoknak is.
125

 

 Az államjog rendszere fogalmak összefüggésrendjét jelentette, 

amelyben Gerber számára a legfontosabb fogalmak az állam, az államhatalom, 

az uralom, az uralkodó, az államszemélyiség, a nép, a terület feletti uralom, és 

a törvény. Az államjogi fogalmak között alapelvi összefüggések állnak fenn, 

amely összefüggések a dedukció és az analógia logikai műveleteivel tárhatóak 

fel. A rendszerképzés alapját tehát ezek a logikai alapműveletek jelentik, de a 

rendszerben a logika szerepét nem szabad túlhangsúlyozni. Gerber 

államelmélete az alkotmányos monarchia államjogi fogalmi rendszerét 

jelentette. A fogalmak lehetséges logikai tartalmát ebben a történeti 

összefüggésben lehet kitölteni. 

 A rendszer részét nemcsak a fogalmak, hanem az elvek is képezték. A 

jogintézmények ugyanis mindig bizonyos elveken nyugszanak. Ezeken az 

elveken nyugszik a fogalomalkotás egységessége. Ezek az elvek teszik 

lehetőve a tudományos fogalomképzést, a konstruktivizmust, amely Gerber 

számára is kiemelten fontos volt.
126

 

 

 

 3.3. A közjog akaratelméletének alapfogalmai 
 

 

 3.3.1. Az állam mint akarat 
 

„Az államban egy nép közös élete nyeri el jogi rendjét.”
127

 Az állam egy 

magasabb értelemben vett rend,
128

 a morális népszellem jogi kifejeződése.
129

 

Gerber, hogy segítséget nyújtson ezeknek a mondatoknak az értelmezéséhez, 
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megkülönbözteti az állam természeti és jogi nézőpontját. Az állam természeti 

nézőpontból egy organizmus, a jogi nézőpontból pedig egy személyiség.
130

 

Gerber állítása szerint az állam személyiségének a koncepciója az állam jogi 

konstrukciójának az alapfeltétele. Az államot csak akkor lehet jogi 

fogalmakkal megragadni, ha az állam személyiség. Miben rejlik az állam 

személyisége? Gerber szerint abban, hogy az állam is képes az 

akaratkifejezésre. De ennek az állami akaratnak azonban sajátos természete 

van, ez a sajátosság az, ami megkülönbözteti a magánjogi személyektől. Az 

állami akarat ugyanis egy olyan akarati hatalmat jelent, amely uralkodni akar, 

(Die Willensmacht des Staats ist die Macht zu herrschen), ilyen uralkodni 

akaró hatalom az államhatalom.
131

 „Az állam akarathatalma, az államhatalom 

az állam joga. Az államjog tehát az államhatalom tana, és mint ilyen, arra a 

kérdésre keresi a választ, hogy mit akarhat az állam mint olyan (mi az 

államhatalom tartalma és terjedelme), illetve azt, hogy milyen szervek és 

milyen formában lehet és kell kifejezniük az állam akaratát?”
132

 Az államjog 

tudományosságát és fogalomrendszerének egységességét pedig az állam 

személyiségének tana hivatott biztosítani. Gerber fogalmi rendszerének a 

középpontjában az állam e hatalmi felfogása állott, az jelentette a 

fordulópontot a közös német közjog hagyományában, hogy következetesen e 

köré építette fel államjog dogmatikai elméletét. Ennyire következetesen 

ugyanis senki sem építette az elemzését az államhatalom fogalmára. 

 Gerber számára a legfontosabb az akarat fogalma volt.
133

 Az akarat 

fogalmának központi jelentősége a magánjog rendszeréből származott, egyik 

fontos forrása pedig Savigny magánjog elmélete. Savigny számára is központi 

jelentőségű volt az akarat fogalma, az ő értelmezésében a jogosultság az 
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egyéni akarat független uralmát jelentette egy adott területen. A tulajdon a 

személy uralmát jelentette a dolgok felett, a kötelmi jog egyfajta uralmat 

jelentett mások cselekvései felett. Savigny Puchtához hasonlóan az uralmat a 

jogviszonyok alapvető kategóriájának tartotta.
134 

 Gerber a magánjogra mint a szabad akaratlehetőségek egy rendszerére 

tekintett. A magánjogban az akarat hatalmának különböző lehetőségeit 

vizsgálta. A magánjog ebben az értelemben a szubjektív jogok rendszerét 

jelentette. A dologi jog nem jelentett mást, mint jogot a dologra, vagy jogot a 

cselekvésre, vagy bizonyos személyekhez fűződő jogot. Savigny szerint a jog 

egy adott személy rendelkezésére álló hatalom: egy olyan terület, ahol az 

akarat uralkodik. Puchta szerint a jogi szabadság az akarat egy lehetősége, a 

jogot az akaratnak ez a lehetősége alapozza meg. Gerber akaratelmélete 

ezeken az elméleteken alapult. Ezt alkalmazta a közjogi viszonyokra, nem a 

magánjogi alanyokra, hanem a közjog kollektív alanyára, a népre.
135

 

 Ebben a felfogásban a nép egy kollektív jogi közösségi tudatot jelent, és 

az állam, mint ennek a kollektív jogi közösségi tudatnak a reprezentánsa 

rendelkezik akarattal. Ennek az államhatalomnak a nép minden tagja alá van 

vetve, a nép ennek az államnak az alattvalója, az államhatalom tárgya, és 

ebből magától érthetődően a nép minden tagját jogilag kötelezi az állami 

akarat. 

 Ez a hatalom azonban nem egy abszolút hatalom. A nép nem érezheti 

úgy, hogy egy tőle idegen hatalom uralkodik felette, az államnak bizonyos 

együttdöntési jogokat kell adnia a nép számára.
136

 Az állam alapvető célja 

abban rejlik, hogy a nép életének alapvető érdekeit az államhatalomtól 

megvédje. Itt Gerber elsősorban olyan korlátozásokról beszél, amely „a nép 

erkölcsi méltóságának” sérelmét jelenthetik.
137

 Ezeket az alapvető érdekeket a 

német államok alkotmányai is megnevezik. Ezeket a „népjogokat” azonban 

semmiképpen nem lehet – hangsúlyozza Gerber – szubjektív jogoknak 
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tekinteni.
138

 Gerber ilyen hatalmat korlátozó „népjogoknak” tekinti azt, hogy 

az államnak tiszteletben kell tartani a nép tagjainak vallási meggyőződését,
139

 

hasonlóan tiszteletben kell tartania a nép tagjainak tudományos 

meggyőződéseit,
140

 a sajtó működését nem akadályozhatja előzetes 

cenzúrával. Ez utóbbi természetesen nem jelenti azt, hogy a sajtóval 

kapcsolatos szabályozások ne írhatnának elő egyéb korlátozásokat.
141

 Az állam 

nem akadályozhatja meg, hogy a nép tagjai maguk határozzák meg, hol 

tanulnak és milyen foglalkozást választanak, biztosítania kell a bírói 

függetlenséget, nem akadályozhatja meg gyűlések tartását, és egyesületek 

alapítását, azonban a nyilvános rendezvényekkel kapcsolatosan különös 

korlátozásokkal élhet. Az államnak biztosítani kell a kivándorlás lehetőségét, 

és biztosítani a személyi szabadság garanciáit az önkényes hatalomgyakorlás 

megakadályozása érdekében.
142

 Ezen, az államhatalom feltétlen korlátait 

jelentő érdekek mellett Gerber rendszerében a szerzett jogok védelme is az 

államhatalom fontos korlátját jelenti.
143

 

 Gerber államtudománya tehát az alkotmány által meghatározott akarat 

határait határozza meg. Az államhatalom ebben az értelmezésben nem jelent 

mást, mint egy akaraton alapuló hatalmat. A Gerber által elképzelt 

államtudomány legfontosabb kérdései ebből következően, hogy mit akarhat az 

állam, milyen szervek és milyen formában lehetnek az akarat kifejeződései.
 
A 

törvényhozás, a közigazgatás és a joggyakorlat ebben a rendszerben az állami 

akaratnyilvánítás kifejeződései lesznek. A legfőbb állami szerv az uralkodó, 

akinek az akarata egy általános akaratnak számít, mint az állam akarata 

érvényes. 

 Az általános államtan legfontosabb államjogi fogalmai tehát az akarat 

fogalmára vezethetők vissza. Az akarat fogalmának segítségével lehet 
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elhelyezni őket a fogalmi rendszerben. Az állami hatalom akarati hatalmat 

jelent, amely az állam akaratát fejezi ki. A törvény akaratnyilvánítás, amelyet 

az állami szervek valósítanak meg. Az akarati hatalom tárgya a nép, az állam 

pedig ennek az akaratnak a hordozója, alanya. 

 

 3.3.2. Az állam személyisége 
 

 Az akarat fogalma mellett Gerber rendszerének másik kiemelt 

jelentőségű kategóriája a személyiség fogalma, az állam személyiségének 

konstrukciója. Gerber korai közjogi műveiben a közjogot úgy fogta fel, mint 

egy olyan egyén jogait, akit ezek a jogok a közösség tagjaként illetnek meg. 

Ebben az időben Gerber a jogi személyiség elméletét is még csak a 

magánjogra korlátozta, és az állammal összefüggésben csak magánjogi 

viszonyaiban alkalmazta. Azt állította, hogy az államnak alapvetően más 

értelemben van személyisége, mint erkölcsi organizmusnak. Politikai 

személyisége van, amelyben az államhoz kapcsolódó szervek a közösség 

tagjait személyesítik meg. De ez a személyiségfogalom nem a jogi, hanem az 

erkölcsi öntudat fogalma, a szellem egységéé.
144

 Ez a még a történeti 

iskolához erősebb szálakkal kötődő felfogás később alapvetően módosult. 

 A Grundzügében az akaratelméletet már elképzelhetetlennek tartja az 

állam személyiségének az elmélete nélkül. Az államjog fogalomrendszerének 

az egységét az állam személyiség-koncepciója biztosítja, ahogyan ez a 

magánjogrendszerében is történt. Az állam személyiségének a sajátosságai az 

uralom sajátosságaiból következnek. A magánjogi jogi személyek a magánjogi 

akarat szférájához kapcsolódnak, a magánjog azonban nem ismer az állami 

hatalomhoz hasonló hatalmat. Ezen alapul az állam közjogi személyiségének 

az elmélete. Amit nemcsak a magánjogi értelmétől, hanem az erkölcsi 

organizmusra utaló politikai értelmétől is el akar határolni. Nemhiába beszél 

pusztán az állam személyiségéről. Az államnak csak mint személyiségnek 
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lehet akarati hatalma. Az államhatalom, jogot jelent az uralkodásra (Recht zu 

herrschen). Ami azt jelenti, hogy joga van az államcélokon alapuló feladatok 

megvalósítását az egész nép akarataként kifejezni.
145

 

 Az állam jogi személyiségének az elméletét először W. E. Albrecht 

fejtette ki.
146

 Az állam jogi személyisége itt még morális személyként volt 

kifejtve. De ebben az elméletben Albrecht az állam akaratképességének és 

akarathatalmának nem jutott szerep. Gerber elméletében azonban döntő 

jelentősége van ezeknek az összefüggéseknek. Az állam alapja egy közös 

hagyományokkal rendelkező közösség, amelynek tagjai meghatározott 

területen élnek és egymással jogilag értékelhető kötelékek fűzik össze őket. 

Miképpen tudja a jog megragadni az így felfogott, a nép fogalmával így 

egybeforrt állami cselekvést? Ahhoz, hogy a nép fogalmán alapuló állam 

cselekvőképessége jogilag megragadhatóvá váljon, személyiséggé kell válnia, 

csak így lehet biztosítani számára az egységes, jól beazonosítható 

cselekvőképességet. Az állam személyiséggel való felruházására ezért van 

szükség. 

 Az állam személyiség-koncepciójának az alapja a nép.
147

 Az állam a 

nép politikai formája, ez a nép nem az egyenének összességét jelenti, hanem 

egy generációk óta szellemileg is összetartozó történeti közösséget. Egy 

meghatározott területen élő közös hagyományokkal rendelkező, közös 

jogszabályok által összekapcsolt történeti közösségnek biztosít jogi 

cselekvőképességet az állam személyisége.
148

 

 Az állam mint személyiség rendelkezik akarati hatalommal, 

államhatalommal. Mint személyiségnek van joga uralkodni, és a népet 

összekötő akaratot kifejezni. Az állam személyisége egyfelől a népet 
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reprezentáló akarati hatalom, másfelől azonban az akarati hatalom és a nép 

tagjai között létrejön egy sajátos hatalmi viszony is, amelynek eredményeként 

a nép tagjai az államhatalom tárgyait jelentik. Ebből következően minden 

állampolgári jog azáltal illeti meg őket, hogy az állam jogrendjének 

alávetettjei.
149

 Az állam polgárai az állam alattvalói. A jogtudomány 

nézőpontjából az állampolgár és az állam sajátos viszonya végső soron azon 

alapszik, hogy a nép tagja egyben az állam hatalmi jogának a tárgya. Ezzel az 

alávetéssel szemben azonban járnak bizonyos ellenszolgáltatások is, 

állampolgári és politikai jogok.
150

 

 Minden jogi személynek szüksége van egy képviselőre, aki a jogi 

személy nevében ténylegesen cselekedni tud. Az államelméletben ezt a 

szerepet töltik be az államszervek. Gerber két olyan szervet nevez meg, amely 

cselekedeteit az államnak be lehet számítani, az uralkodót és a tartományi 

gyűléseket. Az uralkodó és a tartományi gyűlés mint az állam szervei nem a 

saját szervezeti hatalmukat gyakorolják, hanem az államét. Úgy tartoznak az 

államhoz, ahogyan a test részei a testhez, az a rendeltetésük, hogy az állam 

hatalmát megvalósítsák.
151

 De a természetben egy organizmus nagyon 

sokféleképpen tudja betölteni a célját, ugyanígy van az államban is. Az 

uralkodó közvetlenül meg tudja valósítani az állami akaratot, a rendi gyűlés 

azonban csak a jog által meghatározott esetekben, vagy csak a másik állami 

szervvel, az uralkodóval együttműködve tudja teljesíteni azt. Ezzel együtt a 

tartományi gyűlésnek egy sajátos funkciója is van. Mint a nép által választott 

szervnek gondoskodnia kell a népakarat kifejezéséről is. A tartományi gyűlés 

nem tekinthető a nép sajátos szervének. Államszerv, amelynek az a sajátos 

feladata, célja, hogy az államhatalom irányába a népszellemet magában 

foglaló politikai szándékokat felerősítse.
152
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 3.3.3. Az állam mint organizmus 
 

 Gerber fogalomrendszerének harmadik pillérét az organizmus fogalma 

jelenti. A német közjogban az állam mint organizmus elképzelés a 

közösségben való tagság egy olyan koncepcióját jelentette, amely az 

öntudatos, és az életüket alakítani akaró személyek közösségén alapul. „Az 

organizmus hasonlat azt a célt szolgálta, hogy az államot mint egy átfogó 

egységet, mint magában megálló egészt ábrázolja.”
153

 Ebben a felfogásban az 

állam mint egész a népre vezethető vissza. Az állam mint organizmus 

elképzelés célja ebben az összefüggésben az, hogy elhatárolja magától az 

állam patrimonális vagy feudális elképzeléseit. Hiszen ha elfogadjuk, hogy az 

államhatalma a közösség egészét jeleníti meg, akkor abból a feudális rezsimet 

védelmezők számára következik néhány nehezen megválaszolható kérdés: A 

nemesek politikai uralma az alattvalók sokasága felett vajon min alapul? A 

nemesek politikai uralma a magánjogi viszonyok sokaságával szőtte át a 

politikai hatalomgyakorlást. Mennyire igazolható egy ilyen politikai hatalom 

átfogó jellege? S az állam mint organizmus eszme képviselői erre azt 

válaszolták, hogy semennyire. Az organizmus-felfogások egyik hozadéka a 

régi és a modern alkotmányosság világos szembeállítása volt. S ez a 

szembeállítás független volt politikai nézetektől. Gerber elmélete a modern 

alkotmányosság egy konzervatív teóriájának számított. 

 A világnézeti kérdésnek ott volt jelentősége, hogy milyen tartalmat és 

jelentőséget tulajdonítottak az elmélet bizonyos képviselői az organizmus 

fogalmának. Az organizmus-elméleteknek különösen a szuverenitás és a 

hatalom igazolásának a kérdései okoztak gondot. Honnan ered a felhatalmazás 

az államhatalom gyakorlására? Ki a felhatalmazás forrása? A népre hivatkozó, 

az átfogó (az egész népet átfogó) államhatalom eszméjét képviselő 

államfelfogás vajon mit tud kezdeni az uralkodóval, mit tud kezdeni a 

monarchia intézményével? Az állam az erkölcsi társulásként elképzelt nép 
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állama, amely állam egy átfogó egység és rendelkezik a hatalom teljességével? 

Ki ennek az átfogó és teljes államhatalomnak a hordozója? 

 Ezekre a kérdésekre az egyik lehetséges választ az „államszuverenitás 

elve” jelentette. Ezen elmélet szerint a szuverenitást, a legfőbb hatalmat nem 

lehet az államon kívül elgondolni. A szuverenitás az állam fogalmi ismérve. 

Az állam sohasem egyetlen ember akaratát és hatalmát jelenti. „Az állam mint 

személy a szuverén.” A hangzatosnak tünő megoldás azonban nem tűnik 

megnyugtatónak. Nem derül ki belőle, hogy mi következik az 

államszuverenitásnak ebből a felfogásából az uralkodó helyzetére 

vonatkozóan. Ő maga a szuverén, vagy pusztán egy állami szerv, amelynek 

jogállását és a funkcióját egy konkrét alkotmányból lehet levezetni? Az egyik 

elmélet szerint az uralkodó az állam egészét reprezentálja, és az egész 

közösség akaratának a kifejezője. A hatalom korlátait pedig a közösség 

egészének a szükségletei és boldogulásának igényei jelentik. A másik elmélet 

szerint az uralkodó egy állam szerv. Ebből következően az uralkodó nem ura 

az alkotmánynak, hanem alatta áll, mint más hasonló szervek, melyek vele 

szemben (pl. parlament) ugyanúgy saját, az alkotmány által rögzített jogaikra 

hivatkoznak. A monarchia így nem más, mint egy sajátos kormányforma.
154

 

 A politikai elvekhez való viszony választotta el egymástól az organista 

elméletek másik két típusát.
155

 Az egyik a felvilágosodás eszméihez 

kapcsolódóan az individualizmus, a politikai konstruktivizmus és a 

törvényhozó hatalom eszméjén és a célracionalitás elvén alapult. A másik, 

romantikusabb felfogás az állam előtti közösség eszméje mellett kötelezte el 

magát, amely a közösség a szellemi–vallási–kulturális életösszefüggések 

egységét jelenti. E szerint a felfogás szerint a közös lényeg, kulturális 

életösszefüggés jelenik meg az államban. Az állam egy szellemi ősharmóniát 

fejez ki, amely a szabadság és a szükségletek a történelemben kibontakozó 

sajátos kapcsolatát jelenti. Ez a romantikus felfogás a felvilágosodás 

mechanisztikus és kényszeren alapuló közösség felfogásával szemben 
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formálódott ki.
156

 

 Gerber korai írásaiban az államot egyfajta etikai organizmusként fogta 

fel, amely magában foglalta az erkölcsnek azokat a tartományait, amit a 

jognak feltételeznie kell. Az organizmus fogalma egy kapcsolódási pontot 

jelentett az állam jogászi felfogása felé. Arra szolgált, hogy az organizmus 

egyik tagjának – aki a legnagyobb hatalommal bírt – a hatalmát megossza és 

lehatárolja.
157

 Az állami organizmusnak az uralkodó mellett a hivatalnokok és 

az alattvalók voltak a tagjai. A hivatalnok volt az állami organizmus legélőbb 

tagja. Az alattvalókon pedig a király uralkodott. Gerber megkülönböztette az 

organikus államtól a mechanikus államot. Egy mechanikus államban az 

alattvalók élő tagság nélkül egy puszta tömegként vannak a királynak 

alávetve. Az abszolutista államok ilyen mechanikus államok. Egy organikus 

államban legalább a rendi gyűlés korlátozza az uralkodó hatalmát. Gerber 

szerint az alattvalók tagságon alapuló közösségét ez a hatalomkorlátozás 

önmagában is megalapozhatja.
158

 

 Gerber szerint a régebbi német államtudomány csak arra korlátozódott, 

hogy az államot, mint egy történeti közösséget ábrázolja és a közösség 

joggyakorlatát a maga egyediségében leírja. Ha azonban az állam egy olyan 

felfogása mellett kötelezzük el magunkat, amely a nép igényeinek a politikai 

megformálásán alapul, akkor a régi államtudomány szemlélete már nem 

elégíthet ki minket.
159 

Az államhatalom ugyanis egy mindent áttörő uralom a 

jog céljaiért és a kultúra fejlesztéséért. Az államjog feladata, hogy a közösség 

minden tagjának a jogállását meghatározza a politikai egészben. A régi 

államtudomány ezzel szemben olyan régóta birtokolt egyéni jogok 

számbavételén alapul, amelyeknek a jogi minősége alig különböztethető meg a 

magánjogoktól.
160

 

 Gerber azt is hangsúlyozza, hogy a modern állam politikai fejlődésével 

együtt az államjog tudományos művelése is teljesen megváltozott. Az 
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államjognak, a nép egységének és kulturális céljainak legfőbb jogrendjeként 

kell fejlődnie, és ezzel magától értetődő szükségszerűségként lesz adva, az új 

államfelfogás elmélyítésére kell törekedni és a régi rend történelmi jogait új 

életteli alakzatokkal kell helyettesíteni.
161

 Az organizmus fogalmának tehát az 

egyik legfontosabb funkciója az volt, hogy kifejezze a régi feudális állam és az 

új modern állam közötti különbséget.
162 

 
A Grundzügében az organikus államfelfogásnak más szerepe is volt, ez 

a másik felfogás az állam természeti és jogászi szemléletének a 

megkülönböztetésén alapult. Gerber megfogalmazása szerint a természeti 

nézőpont felől az állam úgy tűnik fel, mint egy organizmus. Az állam mint 

organizmus az állam nem-jogi, jog-előtti oldalát hivatott kifejezésre juttatni.
163

 

Módszertani megközelítés alapján az állam mint organizmus elképzelés az 

állam kétoldalú elméletének egy változatát képezi. Az organizmus-fogalom 

ezek szerint arra szolgál, hogy a speciális jogászi feladatok teljesítésének 

alapfeltételeit jelentő természeti tényállásokat leírja, azokat a természeti 

feltételeket, amelyen a jogilag jelentős állami akaratviszonyok 

létrejöhetnek.
164

 Ez a módszertani felfogás különösen a monarchikus 

alkotmányformával összefüggésben nyeri el jelentőségét. Az államnak mint 

organizmusnak az uralkodó is tagja, mint az erkölcsi és kulturális organizmus 

első embere. A királyság intézménye ugyanis az állam természeti oldalában 

„gyökerezik”, nem pedig az államjogban.
165

 A német államokban a monarchia 

adottság, ezért nem kell rákérdezni az igazolási összefüggésekre. Elképzelhető 

egy köztársasági alkotmány is, de történetesen úgy alakult, hogy német földön 

erre nincsen példa. 

 Az uralkodó hatalmát a jogi nyelv az „uralomgyakorlás” (herrschen), az 

alattvalók és a törvény fogalmaival ragadja meg. Az uralkodó hatalmának ez a 

jogi leképezése egyben keretek közé is szorítja azt. Az állam organikus 

felfogásának az a módszertani jelentősége, hogy a jogászi leírás csak a dolgok 
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egyik felét tudja megragadni, a dolgok jogi-erkölcsi jelentőségét, de azt, hogy 

milyen feltételek határozzák meg kialakulásukat, fejlődésüket és tartalmukat, a 

jogászi elemzés nem tudja megragadni.
166  

 
A jogi fogalmak konstrukciók, amelyek egy olyan organizmusként 

testesítik meg az államot, melyek magában foglalják az akaratképességet és a 

személyiséget. Az állami akarat joga csak az állam személyiségével együtt 

képzelhető el.
167

 Másfelől pedig az állam jogi fogalma feltételezi az államot 

mint erkölcsi-kulturális egységet. Az állam jogi személyisége tehát egy 

erkölcsi és kulturális egységet személyesít meg. S ezt az emberek alkotta 

erkölcsi és kulturális organizmust az uralkodó jeleníti meg. Az ő akaratát lehet 

betudni az ilyen egységként felfogott nép akaratának. 

 

 3.3.4. Egy alkotmányos monarchia állama 
 

 Az, hogy Gerber elmélete alapvetően egy monarchikus közjogi 

dogmatika alapjait teremtette meg, a parlamenthez való viszonyában 

mutatkozik meg leginkább. A német államok alkotmányai ebben az 

időszakban többnyire a közhatalomgyakorlás olyan dualisztikus modelljét 

követték, ahol az uralkodó alkotmányos súlya – különösen a kormányzásban – 

volt a meghatározó, ő nevezte ki a minisztereket, ő rendelkezett a katonai 

főhatalommal, és ő képviselte az államot annak külkapcsolataiban. A duális 

rendszer elsősorban abban mutatkozott meg, hogy a törvényhozás rendje az 

uralkodó és a rendi parlamentek együttműködésén alapult. Az államok nagy 

részében a törvények érvényességéhez a parlament beleegyezése volt 

szükséges. Ezt az együttműködési kötelezettséget az 1850-es porosz 

alkotmány fogalmazta meg a legegyértelműbben, amikor a 62. cikk 1. 

bekezdésében rögzítette, hogy a törvényhozó hatalmat az uralkodó a parlament 

két kamarájával közösen gyakorolja.
168

 Ez az együttműködési kötelezettség 
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különösen az adómegállapításra vonatkozott. A porosz alkotmány egyenesen 

azt írta elő, hogy a költségvetésről törvényt kell hozni, amelyet csak a 

képviselőház beleegyezésével lehet elfogadni. Más német államokban is 

erősödött 48 után a parlament szerepe a törvényhozásban. Bajorországban 

(1848), Szászországban (1849), Badenben (1869) és Württembergben (1874) 

is biztosította az alkotmány a népképviselet törvénykezdeményezési jogát. 

Ezekben az államokban már nem arról volt szó, hogy a parlament kérést intéz 

a királyhoz, hogy terjessze be az általuk javasolt törvényjavaslatot. A 

parlament erősödése a német alkotmányos rendszerekben világos 

tendenciának tűnt.
169

 Gerber államelméletének és fogalmi 

konstruktivizmusának azonban az egyik fontos politikai funkciója az volt, 

hogy ezekkel a tendenciákkal szemben a német államokban elterjedt 

dualisztikus struktúrát az uralkodó dominanciájának érdekében relativizálja. 

Az állam konstruált általános fogalmának az alkotóelemei, az egységes akarat, 

az állam személyisége, az állami hatalomgyakorlás általános jellemzői, az 

állam mint organizmus elképzelés, az uralkodó meghatározó és domináns 

szerepét biztosították az ezen fogalmakon keresztül értelmezett alkotmányos 

rendszerben. 

 Gerber elméletében az uralkodó a legfőbb állami szerv, ő személyesíti 

meg az államot, de az akarata nem a személyének, hanem az államnak az 

akarata, egyfajta általános akarat.
170

 Az uralkodó akarati hatalma nem 

korlátlan, korlátait az írott alkotmányok rögzítik. A legfontosabb változás a 

korábbi, patrimonális vagy feudális monarchiákkal szemben, hogy az 

uralkodói családok örökösödési rendje már nem az uralkodói család által 

meghatározott ún. „házi törvényekben” kerül szabályozásra, hanem az 

alkotmányban. Az uralkodók uralkodáshoz való joga azonban nem az 

alkotmányból származik, hanem az még a régi patrimonális alkotmányos 

rendszer továbbélésének tekinthető, amikor még az ország és lakossága a 

                                                                                                                                          

erforderlich. Finanzgesetz-Entwürfe und Staatshaushalts-Etats werden zuerst der zweiten Kammer 

vorgelegt; letztere werden von der ersten Kammer im Ganzen angenommen oder abgelehnt.” 
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királyhoz tartozott. Az alkotmány – igaz megváltozott tartalommal – csak 

elismeri ezt a már meglévő történelmi jogot. Az uralkodó már nem egy 

államon kívüli intézmény, hanem az állam legfőbb szerve. 

 Az uralkodó a közigazgatás vezetője, az állam hivatalnokai a király 

alkalmazottai. A közigazgatás hivatalnokai és alkalmazottai az uralkodó 

akaratának a végrehajtói, és az állami akarat nevében cselekszenek. Az állam 

szolgái az uralkodótól nyerik el a felhatalmazásukat arra, hogy a jog által 

meghatározott feladatkörökben az állam nevében cselekedjenek. Az állami 

akarat tényleges befolyását az államban ők biztosítják. Az állami akarat 

teljesítését pedig az államot szolgáló hivatalnokok feltétlen engedelmességen 

alapuló hierarchikus szervezete, a királyhoz való hűség kötelezettsége 

biztosítja.
171

 

 Gerber elmélete szerint egy monarchiában az állami akaratot egy 

személy képviseli, de kiemelten fontos az is, hogy az állami akarat „tényleges 

tartalma” megjelenítődhessen, biztosítani kell azt, hogy az uralkodó személyes 

akarata kapcsolódjon a nép erkölcsi meggyőződéséhez, másfelől pedig 

szükség van egy olyan állami szervre, amely a közigazgatás törvényszerű 

működését ellenőrzi, ez pedig Gerber szerint a parlament feladata.
172

 A 

parlament feladata nem az uralkodás, hanem az uralkodó hatalmának a 

korlátozása.
173

 Ez a parlament már nem a feudális rendi parlament, hanem egy 

népképviseleti államszerv. A népképviselet Gerber elméletében azt jelenti, 

hogy a parlament feladata, hogy biztosítsa a nép részvételét az uralkodó 

közhatalmi akaratának a kialakításában. A parlament tehát nem gyakorol 

közhatalmat, nem is tekinthető a közhatalom forrásának, hanem pusztán 

közreműködik az uralkodói hatalomgyakorlásban.
174

 Gerber attól a többek 

által képviselt felfogástól is elhatárolta magát, amely szerint a parlament 

egyfajta „népszerv” (Organ des Volkes) lenne, az állam és a nép ilyen értelmű 
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szembeállítását elutasította.
175

 Az uralkodó és a parlament reprezentálják, 

megjelenítik a nép érdekeit, de ezek az intézmények nem a nép, hanem az 

állam intézményei, rajtuk keresztül foglalja magában az állam mint 

organizmus fogalma a nép tagjait. Ezzel nemcsak a népszuverenitás elvének az 

igazolási elméleti igényeit semlegesíti, hanem a parlament nagyobb befolyása 

mellett szóló érveket is. Ha a nép csak az állam fogalmán belül gondolható el, 

akkor már jogos elvárásnak tűnik, hogy a nép érdekeit becsatornázó parlament 

az alkotmányban biztosított beleegyezési jogait úgy gyakorolja, hogy az állam 

általános akaratát képviselő uralkodót ne zavarja a közhatalomgyakorlásban. 

Gerber szerint ezt úgy lehetne a legjobban biztosítani, ha egy esetleges 

alkotmányos konfliktus esetén vélelmeznék az uralkodó 

hatalomgyakorlásának jogszerűségét.
176

 

 Gerber rendszerében tehát az állami akarat a két szerv 

együttműködésében formálódik ki, de nem egyenrangú felek 

együttműködéséről van szó, a két szerv viszonylatában egyértelműen az 

uralkodó a domináns fél. Gerber elképzelésében a törvényhozás az az eljárás, 

ahol az állami akarat absztrakt normák formájában fejeződik ki. Az 

életviszonyokban kibontakozó érdekkonfliktusok folyamatosan szélesítik a 

törvényi szabályozást igénylő társadalmi és gazdasági területeket, ezek közül 

pedig kiemelkedik a költségvetésről szóló törvény. 

 Gerber azonban hangsúlyozza, hogy a törvényi forma jelentősége nem 

minden törvényhozási tárgy esetében ugyanolyan mértékű. Más a jelentősége 

a törvényi formának a stabilitást igénylő gazdasági és magánjogi 

viszonyokban, és más a költségvetésről szóló törvényben, ahol a törvényi 

forma csupán külsődleges, az uralkodó és a parlament közötti megegyezés 

formája.
177

 

 Ebben az értelmezésben a parlament jogosultságai nem terjednek ki 
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arra, hogy az uralkodó törvényjavaslatának az elfogadását megakadályozzák. 

Ezek a jogok a parlament tanácsadói szerepéhez kapcsolódnak, joguk van az 

uralkodót megfontolásra késztetni, új szempontokat, érveket és érdekeket 

figyelmébe ajánlani, de Gerber szerint a törvényhozás megakadályozására 

nincs felhatalmazásuk. Ez az értelmezés is azt hangsúlyozza, hogy az uralkodó 

és a parlament nem egyenrangú szereplők.
178

 

 A parlamentnek az uralkodó hatalmát korlátozó jogai a költségvetési 

törvény összefüggésében voltak a legerősebbek. A porosz alkotmány szerint az 

állam működtetésének kiadásaihoz az uralkodó köteles a képviselők 

hozzájárulását kérni. Ezek a jogok rejtették magukban a legélesebb konfliktus 

lehetőségét, amely Poroszországban be is következett 1862 és 1866 között. 

 Gerber a költségvetési kiadásokat két részre bontotta. Megkülönböztette 

az állam rendes és szükséges kiadásait, amelyekhez a hozzájárulást a 

parlament nem tagadhatja meg, illetve a hasznos, de rendkívüli kiadásokat, 

amelyekhez (pl. hadseregreform), mivel általában új adók kivetésével járnak, a 

parlament hozzájárulása nem nélkülözhető. Gerber tehát a költségvetési 

szabályozásnak egy a parlament beleegyezési jogát korlátozó, de az 

együttműködést megkövetelő változatával értett egyet.
179

 

 

 

 3.4. Összegzés 
 

 

Gerber tekinthető a német közjogtudomány atyjának, akinek célja az 

volt, hogy a közjog egy olyan zárt logikai fogalomrendszerét hozza létre, 

amelyet a német pandetisztika a magánjogban létrehozott. A közjog egy olyan 

fogalmi rendjét próbálta meg kialakítani, amely függetlenné képes válni a 

természetjogias igazolóelméletektől és a politikától. Ehhez a közjog általános 

fogalmainak a megalkotására volt szükség, illetve arra, hogy ezen konstruált 
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fogalmak egy rendszert alkossanak. Gerber ezen törekvése nagyban 

hozzájárultak a mai közjogtudomány kereteinek a kialakításához. 

 A konstruktív fogalmi tudománynak ez a közjogi elmélete azonban csak 

korlátozottan tudott megfelelni módszertani célkitűzéseinek. Az 

elemzésemben rámutattam, hogy Gerber általános fogalmai sokkal közelebb 

vannak a spekulatív filozófia fogalomhasználatához, mint ahogyan azt az 

elmélet önértelmezése sugallja. A személy, az akarat és a nép fogalmai a 

Savigny által közvetített idealista filozófiai hagyományból származtak. De 

nemcsak a spekulatív filozófiával maradt viszonylagos közeli kapcsolatban ez 

a közjogi dogmatika, hanem a politikai cselekvések világával is. Az állam 

általános fogalmának elemei az alkotmányos monarchia konzervatív, a 

parlamentarizmus elutasító értelmezéséből származtak. Az állam 

személyiségének és akaratának elmélete a német alkotmányos monarchia 

parlamentarizmus-kritikájához kötődött. 
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 4. Laband államelmélete 

 

 

 Gerber fogalmi konstuktivizmuson alapuló államtudományi felfogását 

Laband vitte tovább. Laband nemcsak módszertani, hanem az államjog 

tartalmi elveit tekintve is Gerber örökösének tekinthető, államelméletével 

kapcsolatban elsősorban a módszertani tézist szokták hangsúlyozni, pedig ez 

egy rövid, és ennek megfelelően korántsem világos bevezető fejezetét képezi 

az államjogi munkájának. E módszertani krédó a tartalmi közjog felfogásától 

függetlenül azonban nem értelmezhető. Laband államelmélete 

elválaszthatatlan az alkotmányos monarchia egy olyan felfogásától, amelyben 

az állami akarat fogalma a monarchikus kormányzattal azonos. 

Laband a császárság legbefolyásosabb német közjogásznak számított. 

Elképzelései két okból voltak sikeresek. Egyfelől a közjogtudomány addigi 

meglehetősen bizonytalan státuszának szilárd alapot adott. A másik ok pedig 

az, hogy a Laband által képviselt konzervatív alkotmányos program nagyon 

jól illeszkedett a Bismarck-éra alkotmányos gyakorlatához, amely a polgárok 

nem-politikai szabadságjogait védte, és az államhatalmat kizárólag a 

monarchikus kormányzat kezébe helyezte. Ez az időszak volt az államjogi 

pozitivizmus, egy nemzeti bürokrata-konzervativizmus időszaka.
180

 

Laband államelméletének három fontos alappillére van: (1) a 

magánjogtudomány módszertani modelljét követő jogászi módszer, (2) a 

történeti iskola nép felfogása (3) és az alkotmányos monarchia konzervatív 

értelmezése. Laband Gerberrel ellentétben már egy működő egységes német 

állam teoretikusa, egy létező gyakorlatot értékelő közjogtudós. 
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 4.1. Laband és a jogászi módszer 
 

 

 A jogtudomány feladata a fennálló jog magyarázata – ez volt Laband 

felfogásának a kiindulópontja. Az érvényes jog magyarázatához szükséges 

dogmatikai munka három részre bontható: egyfelől jelenti a jogszabályok 

összegyűjtését és szisztematikus rendjét, másfelől tiszta logikai műveletekkel 

jogintézmények konstruálását és a jogszabályok visszavezetését általános 

fogalmakra, végül pedig ezeket a fogalmakat kell továbbgondolni és levezetni 

a belőlük fakadó következményeket. Ez az utolsó mozzanat juttatja kifejezésre 

a jogtudomány alkotó feladatát.
181

 

 Laband felfogásában tehát a közjogi dogmatika rendszerét az általános 

fogalmakból levezetett gondolatmenetek töltik ki tartalommal, és ezen a 

fogalommeghatározások segítségével kell rendet tenni a tételesjog szabályai 

között. Gerber még egy olyan a fogalmi konstruktivizmusra épülő 

közjogtudományt alakított ki, amely meglehetősen lazán kötődött egy adott 

jogrendszerhez, és inkább egy a jogösszehasonlításon alapuló tételesjogi 

munkának tekinthető. Laband műve egy bizonyos jogrendszer, a Német 

Birodalom jogrendjének közjogi alapjait kívánta tudományos igénnyel 

rendszerbe foglalni. Ennek a rendszeralkotásnak volt az eszköze a logikai 
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 „Die wissenschaftliche Aufgabe der Dogmatik eines bestimmten positiven Rechts liegt aber in der 
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műveletekre épülő jogászi módszer. 

 A jogászi módszer a gerberi mintán alapult, legfontosabb mozzanata 

pedig a jogintézmények konstruálása és azok visszavezetése bizonyos 

általános fogalmakra. Maga a konstrukció ebben összefüggésben egy tisztán 

logikai műveletet jelentett. De mint általában a logikában, a következtetések 

helyességét a műveletek helyes használata még nem garantálja. Elsősorban a 

választott premisszák helyességén múlik a következtés helyessége. Laband 

elméletének is ez a leggyengébb pontja. Honnan is jönnek ezek az általános 

fogalmak? Ennek a kérdésnek a semlegesítésére törekedve társult a logikai 

műveleteken alapuló jogászi módszerhez a politikamentesség eszméje. 

Jogtudománynak addig csak a magánjog számított, a közjogi kérdéseket a napi 

politikai viták esendő területéhez kapcsolták. Laband törekvése az volt, hogy 

eltávolítsa a közjogtudomány kérdéseit a napi politikai vitáktól és a magánjog 

mintájára a jogtudomány részévé tegye. Ehhez a magánjogtól kérte a 

segítséget, a közjogtudomány általános fogalmai elsősorban a magánjogi 

dogmatikából származtak. 

 A politikamentesség elve azonban nem elsősorban a modern 

tudományosság elvárásainak a teljesítéséről szólt. A politikamentesség a 

fennálló jogrendnek az elfogadását és erősítését is jelentette. A parttalan 

pártpolitikai viták elutasítása azzal a konzervatívok körében általánosan 

osztott meggyőződésével is párosult, amely az állam felemelkedését a meddő 

vitákon felülemelkedni tudó erős uralkodó intézményében látta.
182

 Laband 

ebben is Gerber irányát követte, aki szintén azt képviselte, hogy a parlament 

intézményének a meghonosítása Németországban csak nyugtalanságot 

eredményezett.
183

 A politikamentesség elve tehát a pártpolitikai viták és 

ezentúl a parlamentarizmus elutasítását is jelentette. Ez együtt járt a 

hatalommegosztás Németországban 1849 előtt még különösen népszerű 
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eszméjének, amit Laband alkotmányos doktrínának nevezett, elutasításával 

is.
184

 

Ennek a konzervatív szemléletnek az a meggyőződés szolgált az 

alapjául, hogy a természetjogi ihletettségű alapjog- és demokráciaelméletek 

kudarcot vallottak. A monarchia intézményének központba állítása egy realista 

helyzetértékelés eredménye: tartós és stabil politikai hatalmat csak egy olyan 

alkotmányos monarchia keretében lehet gyakorolni, ahol az uralkodó 

személyesíti meg az államhatalom egységét. Ez a fajta realizmus szintén a 

közjogtudomány önállóságát és tekintélyét növelte. Az alkotmányos 

monarchia intézménye egyszerre tűnt kivánatos és az egyedüli reális 

lehetőségnek. A közjogtudomány nemcsak a politikai vitákon kívánt 

felülemelkedni, hanem általában a politikai szempontokon is.
185

 

 Ezek a körülmények tehát azt erősítették, hogy Laband a politikai 

összefüggéseket háttérbe szorítva, azokat elnyomva a magánjogi dogmatikát 

tette a közjogtudomány követendő modelljévé. A magánjogból származó olyan 

általános fogalmak, mint pl. a személy vagy a társaság fogalmai a 

közjogtudomány apriori fogalmaivá váltak, és kiválóan alkalmasak voltak 

arra, hogy a dogmatikai fogalomrendszer alakítójának előzetes politikai 

döntéseit elleplezzék. 

 

 

 4.2. Az állam közjogi személyisége és ennek következményei 
 

 

 A jogászi módszer ellentmondásosságát legjobban magukon a 

dogmatikai konstrukciókon lehet lemérni. A labandi államjog legfontosabb 

fogalma az állam jogi személyisége. Ennek az általános fogalomnak a tartalma 

meghatározta a tételesjogi szabályok értékelését, a fogalom-meghatározásból 

komoly gyakorlati következmények származtak. De kezdjünk egy 
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absztraktabb problémával, Laband is így tette. 

 A korszak közjogászait erősen megosztotta az a kérdés, hogy a Német 

Birodalom egy szövetségi állam vagy államszövetség? Milyen fogalmakkal 

lehet megragadni az Észak-Német Szövetség alkotmányának módosításaként 

létrejött új politikai intézményrendszer jellemzőit? Kik gyakorolják a legfőbb 

hatalmat, miképpen oszlik meg ez a hatalom a hatalmatgyakorlók között? 

Milyen módon gyakorolhatják ezt a hatalmat? Mi a viszony a birodalom és a 

tagállamai között? Ezek a kérdések az alkotmánymódosítás által létrejött 

Német Birodalom intézményrendszerére vonatkoztak. 

Ahogyan az a jogászi módszer logikai jellegéből következett, Laband 

úgy válaszolta meg a kérdést, hogy a birodalom jellegzetességeit az állam egy 

általános fogalmához igazította. Az állam általános fogalmának alapelemei 

Gerbertől származnak. Ahogyan azt a korábbi fejezetben bemutattam, Gerber 

államfogalmának legfontosabb mozzanata az akarat és az akaratot 

megvalósítani tudó cselekvőképesség, e kettő birtokában beszélhetünk az 

állam személyiségéről. Az állami személyiség úgy képes uralkodni a 

felségterületén és az alattvalói fölött, mint ahogy a polgárjogi személy képes 

uralkodni a dolgai fölött. „Az állam jogi személyisége abban áll, hogy az 

állam önálló uralmi jogaira támaszkodva teljesíti a feladatait és kötelességeit, 

és egy önálló akarata van.”
186

 Laband szerint az uralkodni (herrschen) a 

jogban azt jelenti, hogy valaki képes szabad személyeket cselekvésre, 

cselekvések abbahagyására vagy teljesítésre kötelezni, illetve ezeket a 

parancsokat kikényszeríteni.
187

 Az állam egyedül, önállóan uralkodik az 

emberek felett. Ez az ő speciális előjoga, nem osztozik ezen senki mással.
188

 

Az állam akarata az egyedüli, amely az egyének akaratát megtörheti. 

 Laband jogi személyiség felfogásának azonban van egy másik oldala is, 
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amelyet a fogalomhasználatának kereskedelmi jogi gyökerei tudnak 

megvilágítani. Laband a jogi személy dogmatikai elemzése során különbséget 

tett a társaság és a jogi személy között. A jogi személy fogalmának 

legfontosabb mozzanata a vagyon önállósága és függetlensége a társaságot 

létrehozó személyektől. Ez lényegében a társasági jogban ma is követett jogi 

személy felfogás, amely alapján a jog nem ismeri el a betéti társaságot jogi 

személyként szemben mondjuk a kft-vel. A jogi személyiség magánjogi 

felfogása a vagyon függetlenségén alapul, ezt a felfogást azokkal a gazdasági 

társaságokkal állították szembe ahol a gazdasági tevékenység a tagok 

tényleges közreműködésén alapul. Laband az előbbi felfogás mellett állt ki. 

Kérdés azonban, hogy a jogi személy fogalmának ez a magánjogi felfogása 

mennyiben vihető át a közjog területére. Hiányzik annak az igazolása, hogy 

milyen kapcsolat van a magánjogi vagyon alanya és a közhatalmatgyakorló 

jogalany között, amely őket a jogi személy egy általános fogalma alá 

rendelheti. Mindenesetre Laband rendszerében a jogi személyiségnek ez a 

modellje a kívánt politikai hatással párhuzamos eredményre vezet, a 

társaságnak az a felfogása, amely a vagyont függetleníti a tagok közös 

felelősségétől jó analógiául szolgál egy olyan államfelfogás számára, 

amelyben az állampolgárokat távol akarják tartani attól, hogy 

közreműködjenek az államhatalom gyakorlásában. 

 Mi következik mindebből az eldöntendő dogmatikai problémával 

összefüggésben? A kérdés az, hogy a birodalomnak vannak-e ilyen önálló, a 

tagállamoktól független akaratot lehetővé tevő jogosítványai. Minek tekinthető 

a birodalom akarata: a tagállamok akaratának összességének vagy pedig egy 

azoktól független önálló akaratnak? Laband a következő érveket hozza fel az 

utóbbi mellett: (1) A birodalmi kancellár a császárnak felelős, részben a 

szövetségi tanácsnak (Bundestag) és a birodalmi gyűlésnek (Reichstag), de 

semmiképpen sem az egyes tagállamok parlamentjének. (2) A birodalmi 

hivatalnokokat a császár nevezi ki, akik kizárólag a birodalomnak vannak 

alávetve és a birodalom fizeti az illetményüket is. (3) A birodalmi legfelsőbb 

bíróságok a „Német Birodalom nevében” hirdetik ki az ítéleteiket, és nem a 
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szuverén német államok szövetségének nevében. A fentiekből következően – 

vélekedik Laband – a birodalom egy önálló akarati és jogi személy, egy 

államjogi személy, vagyis egy állam.
189

 A jogi személy egy jogalany, a 

társaság egy jogviszony. Az államszövetség államok közötti jogviszony, nem 

minősül jogalanynak, az állam ezzel szemben egy szervezett egység, egy 

személy, és nem jogviszony.
190

 

 A tagállamok egy egységet alkotnak, egy alkotott egységként nyerik el 

a közjogban jogi személyiségüket. Ennek az egységnek a tagjai a tagállamok, 

a tagállamként pedig a birodalom alattvalói. A tagállamok területe és 

lakossága azonban csak közvetett módon van alárendelve a birodalomnak. A 

birodalom lényege ugyanis a tagállamok közötti közvetítésben rejlik. A 

birodalom az államok állama (Staatenstaat). 

 A birodalom államhatalmának a hordozója Laband szerint a Német 

Birodalom tagjainak összessége, tehát a 25 tagállam együttesen. A német 

államoknak ez az összessége képezi a szuverenitás forrását. A német államokat 

az uralkodóik képviselik. Ezen uralkodók összessége alkotja a birodalom 

szuverén hatalmát, akik a szuverén hatalom megjelenítésére maguk közül a 

porosz királyt hatalmazták fel, aki német császárként megjeleníti a birodalom 

egységét.  

 Laband az állam fogalmát a birodalom számára tartotta fenn, igaz a 

birodalom az államok állama volt, de a birodalmat alkotó tagállamokat 

mégsem lehet ugyanabban az értelemben államnak tekinteni, az önállóságukat 

és függetlenségüket meg kellett különböztetni a birodalom „államiságától”. 

Laband a tagállamok önállóságának a jellemzésére az autonómia fogalmát 

tartotta fenn. Az egyes tagállamok nem rendelkeztek a legfőbb hatalommal, 

nem voltak szuverének, bár nagyon sok területen rendelkeztek olyan önálló 

akarat- és cselekvőképeséggel, önálló igazgatással és törvényhozással, amely 

nem volt alávetve a birodalomnak. A tagállamok autonómiája nem a 

birodalomtól származtatta magát, nem vezethető vissza a birodalom akaratára, 
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a tagállamok saját jogon rendelkeztek vele, abból a történeti tényből fakadóan, 

hogy a birodalom megalakulása előtt szuverén államok voltak. Laband szerint 

ez élesen megkülönböztette a tagállamok helyzetét a provinciák jogállásától. A 

franciák legyőzése után Németországhoz csatolt Elzász-Lotharingia az 

utóbbira példa: nem tagállam, hanem a birodalom által kormányzott 

provinciája a német szövetségi államnak, a Német Birodalomnak. Az már más 

kérdés, hogy Laband a birodalom kívánatos jövőbeli fejlődési irányának azt 

tartotta, hogy szövetségi államból egyszer egy decentralizált egységállam 

legyen. 

 Az állam egysége feltételez egy akaratképes és cselekvőképes 

szereplőt, aki az egységes államhatalom hordozója tud lenni. Laband egyfajta 

szubsztrátumról beszél, tehát egy olyan valakiről, aki az államhatalom 

egységét megjeleníti. Ő lesz a szuverén, aki rendelkezni fog az állam jogi 

személyiségéből fakadó jogi hatalommal. A szuverén az állam hatalmi 

egységének szubsztrátuma. Laband a szubsztrátum kategóriájával jól elfedi a 

kérdés súlyos igazolási összefüggéseit. Nem az a kérdés, hogy honnan ered a 

felhatalmazás a legfőbb hatalom gyakorlására, hanem az, hogy ki képes 

megjeleníteni az állam hatalmi egységét. Laband szerint erre a kérdésre két 

válasz lehetséges: vagy az uralkodó vagy az állam tagjainak az összessége.
191

 

A monarchikus elvvel szembe a népszuverenitás elvén alapuló 

közvetlen demokráciát állítja, a következtetése pedig az lesz, hogy az 

államhatalom hordozója az uralkodó, a német császár. De kérdés, hogy milyen 

érvek alapján jut erre. A fejtegetéseiből kétféle magyarázatot lehet kiolvasni. 

Az egyik a Német Császárság identitását képező politikai konzervativizmus, a 

másik pedig az állam közjogi személyiségének koncepciója. 

 Laband a korszak konzervatív konszenzusának megfelelően úgy 

gondolta, hogy „csak az örökletes monarchia tudja megóvni az államhatalom 

egységét a társadalmi osztályoktól, a választási kampányoktól és a pártok 

fondorlatos üzelmeitől.”
192

 Ebből következett a hatalommegosztás elvének az 
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elutasítása is.
193

 Kétségtelenül ez a konzervativizmus lehetne a választás 

legmeggyőzőbb indoka, de ezek az érvek azonban Laband államjogi 

rendszerében nem jöthetnek számításba. Laband egész államjogtudományi 

életműve a politikai szempontok kizárásán alapul. Így kap döntő jelentőséget 

az állam jogi személyiségének egy eddig nem tárgyalt vonatkozása. 

 Az állam közjogi személyiségének elmélete ugyanis az állam 

szuverenitásán alapul. Ebben a felfogásban az állam önálló hatalmi egysége 

egy olyan apriori kategória, amely minden más fogalmi összefüggést 

meghatároz. Az államnak ebből az általános fogalmából logikailag következik, 

hogy el kell választani a nép tagjaitól, és nem lehet más ennek a hatalomnak a 

hordozója, szubsztrátuma, csak az uralkodó.
194

 Ebben az értelemben lehet itt a 

„módszer hatalmáról”
195

 beszélni. Amely módszer az érdemi politikai 

indokokat hivatott eltakarni. 

 Az a mai napig vita tárgya, hogy a monarchikus elv elfogadása 

mennyiben egyeztethető össze az alkotmányosság elvével. Mi a viszony az 

uralkodó szuverén hatalma és az alkotmány között. Lehet-e azt állítani, hogy 

az uralkodó szuverén hatalmának a forrása az alkotmány? Az 

államszuverenitás fenti felfogásából az következik, hogy nem. Laband 

némileg önleleplező, de következetesen az uralkodó állam egységét kifejező 

szuverén hatalmát – egyébként Gerberhez hasonlóan – nem az alkotmányból, 

hanem a fejedelmek abszolút hatalmából vezette le. Aki az általa kibocsátott 

alkotmány korlátait csak saját akaratából vállalja fel. Az alkotmány nem a 

közhatalomgyakorlás korlátozását fejezi ki, hanem a magánjogi viszonyokkal 

áthatott patrimonális illetve feudális hatalomgyakorlás megváltozását és az új 
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egységes és általános államszervezet hatalmi igényeit, ahogyan ez 

Poroszországban is történt. Az államhatalom egységének labandi koncepciója 

tehát nem a korlátozott hatalom eszméjén nyugszik, hanem a fejedelmi 

abszolutizmus államfelfogásán.
196

 Ezzel magyarázható az is, ahogyan a 

parlament szerepét értelmezte a Német Császárság alkotmányos rendjében. 

 Abból, hogy az állam hatalmi egységét egyedül az uralkodó testesítette 

meg, az következett, hogy szemben a német tagállomokban elterjedt 

felfogással, a parlament nem minősült állami szervnek (Staatsorgan). Ami azt 

jelentette, hogy a parlamentet nem lehetett az államhatalom hordozójának 

tekinteni,
197

 hanem vagy az államhatalom külső korlátjának vagy egyfajta 

tanácsadójának.
198

 A monarchikus szuverenitás és a népszuverenitás viszonya 

Labandnál tehát nem úgy nézett ki, hogy a kettő dialektikus ellentétéből 

valami „harmadik” szuverenitás koncepcióban keresi megoldást – ahogyan ezt 

Carl Schmitt és Böckenförde elemzései sejtetik.
199

 Hanem ahogyan Christoph 

Schönberger és Bernd Schlüter elemzései megvilágítják, inkább arról van szó, 
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hogy Laband Gerberhez hasonlóan az állam fogalmát az uralkodó által 

dominált államapparátushoz kapcsolja, a népképviselet ennek hatalmát csak 

korlátozhatja, de nem részesedhet belőle.
200 

 
De Laband tovább radikalizálta Gerber felfogását, nála az állam 

fogalma már inkább egy monolitikus hatalmi apparátust jelent, mint a tagok 

sokaságából álló organizmust. Ez a nép fogalmának egy sajátos értelmezését 

eredményezte. Laband számára a nép nem az önálló politikai akarattal és 

cselekvőképességgel rendelkező egyének összességét jelentette. Az államjog a 

nép ilyen igényeit csak vonakodva kezelte a jelentőségének megfelelően, 

dacára a férfiakra kiterjedő általános választójognak. Ahogyan Laband 

elméletében a parlament kiszorult az államhatalomból, úgy a nép tagjai sem 

voltak annak részesei, csak alattvalói. A nép jelentőségét Laband úgy fordította 

le az államjogában, hogy az állam feladata az, hogy kielégítse a nép igényeit 

és szükségleteit, nem pedig az, hogy az egyes személyek érdekeire tekintettel 

legyen.
201

 

 Egy másik gondolatmenet szerint pedig a nép akarata fölötte áll az 

egyén akaratának, az egyén engedelmességgel tartozik ennek a népakaratnak. 

A nép akarata ebben az értelemben teljesen különbözik az egyének 

többségének akaratától. Ahogyan Laband plasztikusan megfogalmazza: „Ha az 

egyének akaratára vezetnénk vissza, a nép fogalma teljesen elveszítené az 

értelmét, ahogyan egy kristály is darabokra törik, ha atomjaira felbontják. Az 

atomok elrendezését csak a kristályok törvényei határozhatják meg, nem pedig 

az egyes atomok természete. Ugyanígy a nép jogrendjét a nép összességének 

az akaratára kell visszavezetni, és nem az egyes emberek akaratára.”
202
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 Christoph SCHÖNBERGER: Das Parlament im Anstaltsstaat, 111. 
201

 „Der Volkswille selbst war demnach keine Größe Labandschen Staatsdenkens, sondern allenfalls 

die Bedürfnisse des Volkes, die der Staat wiederum gemäß seinen allgemeinen Staatszwecken zu 

befriedigen suchte. Der Volkswille stehe zwar über dem Einzelwillen, sei jedoch letzlich nicht 
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Bernd SCHLÜTER: Reichswissenschaft, 421. 
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 „Der Wille des Volkes steht über dem Willen des Einzelnen; der Einzelne ist diesem Willen 
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der Majorität des Einzelnen. Wenn man auf die Individuen zurückgeht, verliert man den Begriff des 
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so kann man auch die rechtliche Ordnung des Volkes auf den Willen des Volkes als Gesammtheit, aber 
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 Laband tehát újrafogalmazza Gerber népfelfogását, amely szerint a nép 

nem jogi fogalom, hanem az állam tényleges feltételeit képezi. Ebből 

következően nem mint egy sajátos jogalany áll az állammal szemben, hanem a 

nép az államban mint jogi egység nyer létjogosultságot.
203

 Ez a felfogás 

következik egyébként az állam jogi személyiségének korábban tárgyalt 

elméletéből is, amely függetleníti egymástól az államot és az egyébként őt 

létrehozó tagjait.
204

 

 Laband népfelfogása már a kortárs irodalomban is heves viták tárgya 

volt. Gierke szerint a jogi személyiség államjogi fogalmát nem a sajátos 

államjogi összefüggések mentén formálta ki, hanem polgári jogi fogalmakból 

alkotott általános fogalmokból hozta létre. Ebből a módszertani problémából 

fakad az, hogy Laband az állam és a nép kapcsolatát egy puszta uralmi 

viszonyként határozta meg, parancs és azoknak való engedelmesség 

rendjeként. De Gierke szerint fájóan hiányzik ebből az az összefüggés, hogy 

az állam másfelől az emberek közötti sajátos viszonyból is fakad.
205

 

 Laband fent részletezett államfelfogásából eredtek a nagy vitákat 

kiváltó dogmatikai konstrukciói is, a törvény materiális és formális 

fogalmának megkülönböztetése, amelyet a költségvetési törvényről szóló 

vitában fejtett ki. 

 

 

                                                                                                                                          

nicht auf den Willen der einzelnen Menschen zurückführen.” LABAND, Vorlesungen, Barch. N 2161/I. 
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 „Der Staat verwirklicht die aus dem Gesamtleben des Volkes sich ergebenden Bedürfnisse und 
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 4.3. A törvény materiális és formális fogalma 
 

 

 Laband szerint a törvény fogalmán eredendően a materiális értelemben 

vett törvényt értjük, azaz olyan normákat, amelyek a szabad személyek akarati 

szférájának az elhatárolására irányulnak. A materiális törvényfogalom egy 

általános jogi fogalom, idősebb, mint az alkotmányos államforma és 

semmilyen módon nem kapcsolódik a népképviselet jogához. Egy jogi 

kötőerővel rendelkező jogszabályi rendelkezésről van szó. A szokásjogtól az 

különbözteti meg, hogy az nem rendelkezés, a jogügylettől az, hogy az nem 

objektív jogot hoz létre, hanem szubjektív jogokat és kötelezettségeket. A 

törvényeknek mint jogi rendelkezéseknek meg lehet különböztetni a tartalmát 

és a kötőerejét, mint a törvényi parancsot. A törvény fogalmának a 

legfontosabb eleme a parancs, illetve a kényszer. A jog lényege ugyanis az 

akarat és nem a ratio. 

 A megkülönböztetés a gyakorlati és dogmatikai jelentőségét a 

törvényalkotásra vetítve éri el.
206

 Laband rendszerében ugyanis a törvény a 

kötelező erejét kizárólag az uralkodótól nyeri, a népképviselet szerepe a 

törvényalkotás folyamatában – ahogyan azt már Gerbernél is láttuk – csak 

tanácsadó jellegű. Laband értelmezésében az uralkodó és a parlament közös 

törvényalkotásában a parlament csupán a törvény tartalmának 

megállapításaihoz járul hozzá. Szó sincs arról, hogy megakadályozhatná annak 

meghozatalát. A törvény fogalmának ez az értelmezése az alkotmány egy 

meglehetősen vitatott értelmezéséhez kapcsolódik, lényegében annak 

„szövegellenes” interpretációja,
207

 amelyet csak az uralkodó egyedüli és 

egységes hatalmát a biztosítani kivánó alkotmánypolitikai szándékkal lehet 

magyarázni. 

 Laband a materiális törvénnyel a formális törvényt állította szembe. Ha 
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egy törvényt, melynek közvetlen célja, hogy elhatárolja egymástól a 

személyek szabad cselekvési szféráját, szociális korlátozások miatt alkottak 

meg, akkor jogszabályi rendelkezést tartalmaz, ezért materiális értelemben is 

törvény, ha azonban más célja van, akkor nem materiális, hanem csak formális 

törvény, mely tartalma szerint közigazgatási rendeletként vagy bírói 

határozatként jellemezhető. Ilyen formális törvénynek tekintette a 

költségvetési törvényt, az adományozást vagy a felhatalmazó normákat. 

Ezekben az esetekben Laband szerint az állami akarat kifejezésére a 

törvénynek csak a formáját használják.
208

 

 A fentiekből következik, hogy a törvény materiális értelméből mindaz, 

amit a közigazgatás tesz, kimarad. A bürokratikus állam monopolizálja az 

állam és a polgári társadalom közös ügyeit, és mindazt, ami egymástól 

elválasztja őket, a törvényekre bízza. Az alattvalókat csak a materiális törvény 

és jogszabály köti, az „államot”, vagyis az állami szerveket kötő normák pedig 

„nem jogszabályok”, legjobb esetben is formális törvények. A törvény két 

fogalma között nemcsak tárgyában, hanem kötőerejében is különbség van.
209

 

 A következtetés tehát az, hogy „a költségvetés rendszerint nem 

tartalmaz jogszabályokat, tehát a szó materiális értelme értelmében nem 

törvény. A költségvetés – számla-előirányzat. (...) Egy számla azonban nem 

szabályokat, s még kevésbé jogszabályokat, hanem tényeket tartalmaz. (...) A 

költségvetés a bevételek vagy a kiadások terén szabály szerint nem alapoz 

meg jogi kötelezettségeket, hanem előfeltételezi azokat, s csupán összeállítja 

pénzügyi következményeiket. A költségvetés szükségessége nem egy 

meghatározott alkotmányforma, hanem az állami gazdaság nagy 

kiterjedésének a következménye, s a költségvetés megállapítása nem jogi, 

hanem gazdasági követelmény.”
210
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 A törvény fogalmának ez az értelmezése jól illeszkedik a parlament 

alkotmányos helyzetének az értékeléséhez. Ahogyan arról korábban már volt 

szó, Laband felfogásában a törvényi tartalom maga a jogi norma, a törvényi 

parancs pedig a norma jogi érvényességéről rendelkezik.
211

 Ennek a fogalmi 

különbségtételnek a törvény tartalma és a parancs között az alkotmányos 

rendszerekben általában nincs jelentősége, mert ugyanaz az alkotmányos szerv 

határozza meg a tartalmat, amelynek cselekedetei a törvény érvényessége 

szempontjából is meghatározóak. Egy abszolút monarchiában vagy egy a 

népszuverenitás elvén működő törvényhozásban ennek a 

megkülönböztetésnek nincs jelentősége. A német császárság alkotmányos 

berendezkedésében azonban még van. 

 Általános értelemben a törvényi parancs normatív ereje az 

államhatalom sajátos jellegéből ered, az állami uralom fejeződik ki benne. 

Laband értelmezésében a német alkotmányos rendben az a sajátos helyzet, 

hogy a törvények tartalmáról más szerv gondoskodik, mint a törvények 

erejéről. A német császárságban ugyanis az állami hatalom egyedüli hordozója 

az uralkodó, ebből fakadóan csak ő tud általános kötelezettség teremtésre 

alkalmas normákat, parancsokat kibocsátani, mint a Birodalom Tanács erre 

felhatalmazott tagja. A népképviselet szerepe ezzel szemben csupán egy 

intellektuális tevékenységre korlátozódik, amelynek a törvényi tartalom 

kidolgozása a feladata. Ez a tevékenység csak annyiban különbözik egy 

jogászi tanácsadó testülettől, hogy az alkotmány az uralkodói törvényhozás 

feltételül szabja meg a parlament közreműködését a törvényalkotásban. 

 Ez az érvelés is jól demonstrálja a labandi közjogi dogmatika 

jellemzőit. Azt a politikailag rendkívül lényeges kérdést, hogy mennyiben 

korlátozhatja a parlament az uralkodói hatalmat, Laband a rá oly jellemző 

dogmatikai levezetéssel oldja meg: két általános fogalom közötti összefüggés 

megteremtésével, és azokból levont következtetésekkel. Ez a két fogalom a 

jogi norma, és az állam jogi személyiségének doktrinája. 

                                                                                                                                          

fogalma a Birodalmi Alkotmányban (ford. Gyarmati Franciska Kata) In: Államtan, (szerk.) TAKÁCS 
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 A jogi norma meghatározása és az állam jogi személyiségének tétele 

alapozza meg az államhatalom egységének az elvét. Ennek az egységes 

államhatalomnak lesz a hordozója az uralkodó. Ebben a fogalmi rendben tehát 

a törvények az akarati szférák elhatárolására vonatkozó rendelkezéseket 

jelentenek. A költségvetési törvény nem ilyen. Az ilyen törvények esetén, 

amelyek az állam feladataira és működésére vonatkoznak, a parlamenti 

közreműködés nem foglalja magában az egyetértési jogot, a parlament egyet 

nem értése nem akadálya az uralkodói törvényhozásnak. A formális 

értelemben vett törvények megsértésének nincs szankciója. 

 Ez egy zárt logikai rendszer, egy fogalmi rendszer, amely az 

államhatalmat az uralkodó, a hivatalnokai és a hadsereg ellenőrzése alatt álló 

kormányzati apparátus számára kívánja fenntartani. A parlament, a 

népképviselet nem része ennek az államszervezetnek. A parlament szerepe a 

törvények által biztosított szabadságok megőrzésére és az alkotmánysértések 

megakadályozására korlátozódik, a jogalkotás azonban nem a parlament 

elsőrendű feladata. Az uralkodó bürokratikus kormányzata volt a törvényhozó 

is, a parlament szerepe pedig kimerült abban, hogy a polgárok magánszféráját 

érintő állami beavatkozásokat megakadályozza. 

 Ebből következően ebben a rendszerben a kormányzat független a 

parlamenttől, ez a függetlenség a garanciája a pártok fölötti, törvényszerűen 

működő közigazgatás megőrzésének. Laband rendszerében az államjog az 

uralkodó bürokratikus államszervezetének a jogát jelenti. 

 

4.4. Összegzés 
 

 

Laband Gerber módszertani felfogását követve alkotta meg a Német 

Birodalom államjogtudományát. Államjogi kézikönyvének az általános 

elismertsége és gyakorlati hatása nemcsak személyének, hanem magának a 

közjogtudománynak is tekintélyt kölcsönzött. Laband életműve után már nem 

kérdőjeleződött meg az alkotmányos rend jogászi értelmezésének a 
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szükségessége, a közjogtudomány önállósága. Ebben rejlett életművének igazi 

jelentősége. Annak ellenére, hogy leíró jogászi módszere korántsem volt képes 

teljesíteni azokat a módszertani elvárásokat, amelyeket maga elé tűzött. 

Az alkotmányos rend értelmezéséhez és rendszerezéséhez használt 

fogalmai az állam személyiségének az elméletéből fakadtak. A közjogi 

dogmatika az állam általános fogalmára felépített logikai rendje azonban az 

alkotmányos monarchia, illetve az alkotmány által megteremtett föderatív 

államszövetség egy markáns elképzelésén alapult. Laband elmélete jól 

demonstrálja a tételes jogot értelmező közjogtudomány gyakorlati jellegét, a 

fogalmak egy olyan rendjét alkotta meg, amely alakítani akarja az 

alkotmányos rend értelmezését. S az elemzések azt is világosan megmutatták, 

hogy a közjogi dogmatika alapjául szolgáló jogászi módszer minden deklarált 

törekvése ellenére egy nagyon markáns igazoláselméleti koncepción alapult, 

az alkotmányos monarchia egy konzervatív elképzelésén. 
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 5. Jellinek államelmélete 

 

 

 Jellinek Laband tanítványaként és sok vonatkozásban folytatójaként 

vált a századforduló meghatározó államjogászává, elfogadva és tovább építve 

annak az állam személyiségére épülő jog- és törvényfelfogását: „Az állam egy 

önálló akarati szubjektum.” De az államelmélet módszertani felfogásában és 

az alkotmányos monarchia értelmezésében, különösen annak a joghoz és 

néphez való viszonyában jelentős hangsúlyváltást hajtott végre. 

 Jellinek szakított a jogászi módszerrel, elvetette Laband magánjogi 

ihletettségű spekulatív fogalomalkotási stratégiáját, és a módszertan alaposabb 

filozófiai megalapozására törekedett. A magánjogi dogmatika helyett az 

alkotmányos jogösszehasonlítás, a formálódó szociológia szempontjai és az 

újkantiánus ismeretelmélet vezérelték Jellineket módszertani felfogásának a 

kialakítása során. 

Nem kevésbé jelentősek azok az új hangsúlyok sem, amelyek Jellinek 

alkotmányos monarchia értelmezésének különbségeit jelzik Laband 

felfogásához képest. Míg Laband a birodalom alapításának, és az alkotmányos 

monarchia intézményrendszerének egy abszolutisztikus irányba 

továbbértelmező konzervatív teoretikusa volt, addig Jellinek – a birodalom 

feltétlen híveként – annak szabadságkiterjesztő és demokrácia iránt 

érzékenyebb újraértelmezésén fáradozott. Ő már az alkotmányos monarchia 

válságának a teoretikusa, amikor már egyáltalán nem volt magától értetődő és 

elfogadott a monarchikus elv elsőbbsége a népszuverenitás elvével szemben.
 

 
Az általános választójog, a szerveződő tömegpártok és 

érdekképviseletek egyre népszerűbbé és elismertebbé váltak az 1890-es 

években, ebben az időszakban az az elképzelés, hogy a társadalmat az 

uralkodó bürokratikus államhatalma fogja össze a polgárok egymástól jól 

elkülönült magánszférájának védelmére hagyatkozva, már egy erősen vitatott 

elképzelésnek bizonyult. A birodalomban ekkor már egyaránt beszéltek a 
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nemzet egészét képviselő császárról, és a „Reichstag” megnövekedett 

alkotmányos tekintélyéről. Az utóbbi jellemzően nem a képviseleti elv 

elismerésének a következménye, hanem a centralizáció politikájának 

megfelelően a tartományi parlamentek háttérbe szorításáról szólt. A 

demokratikus igények kielégítésének a terepét a parlamenten kívül keresték és 

találták meg az érdekképviseletek személyében. Jellinek legfontosabb 

államelméleti alapfogalmai erről a változásról tanúskodnak. Az „állam 

önkötelezésének tana” már a jog és az állam egy új viszonyáról árulkodik, a 

nép fogalmának visszaemelése az államjogba pedig a demokrácia kérdéseinek 

a megtárgyalását tette lehetővé.
212

 Mindezekkel a változásokkal együtt ez nem 

jelenti azt, hogy Jellinek megtagadta volna az alkotmányos monarchia 

alapvetően etatista államfelfogását. Az államhatalom egységének elve – az 

ebben rejlő minden módszertani nehézséggel és nem kevés ellentmondással 

együtt – a nép egy egységen alapuló elképzelésével egészült ki. 

 

 

 5.1. Az állam kétoldalúságának az elmélete 
 

 5.1.1. A jogászi módszerhez való viszony 
 

Laband államjogi felfogásának a kiindulópontja az volt, hogy az állam 

jogtudományi felfogásából ki kell zárni minden olyan szempontot, amely 

túlmutatna az éppen érvényes államjogi normák értelmezésén. Jellinek nem 

osztotta ezt az álláspontot, egyet nem értését az állam kétoldalúságának az 

elmélete fejezte ki. Megkülönböztette az államot mint társadalmi és mint jogi 

jelenséget. „Az államtannak az államot minden lényeges oldalról vizsgálnia 

kell. Két fő területe van annak a két szempontnak megfelelően, amelyből az 

állam vizsgálható. Az állam ugyanis egyrészt társadalmi képződmény, 

                                                 
212

 Christoph SCHÖNBERGER: Ein liberaler zwischen Staatswille und Volkswille. In: Stanley Paulson 

und Martin Schulte: Georg Jellinek: Beiträge zu Leben und Werk. Mohr Siebeck, Tübingen, 2000. 5-

32 



 93 

másrészt jogintézmény. Ennek megfelelően az államtan társadalmi államtanra 

és államjogtanra oszlik. Eszerint az általános államjogtannak két része van: az 

állam általános társadalomtana és az általános jogtan.”
213 

A társadalmi és jogi 

államtan szembeállítása a két területen uralkodó módszerek különbségén 

alapult. Jellinek úgy vélte, hogy a labandi jogászi módszer csak az államjogtan 

tételeinek megállapításával és e jogtételek tartalmának a fejlődésével 

kapcsolatban érvényesül, ezért az államjogtan normáit élesen el kell választani 

az államnak, mint társadalmi jelenségeknek a létezésére vonatkozó tételeitől. 

Jellinek tehát nem felülvizsgálja és kritizálja a jogászi módszert, hanem a helyi 

értékét változtatja meg az államelméleten belül.
214

 A jogászi módszer 

jogtudományi használatát tekintve továbbra is a labandi elmélet képviselője 

maradt. Nem titkolta azonban, hogy a jogászi módszer továbbfejlesztésre 

szorul, „alkalmazkodnia kell a közjog sajátosságaihoz. A jogi ugyanis nem 

azonosítható a magánjogival. Bizonyosan módszertani hibát jelent magánjogi 

fogalmaknak kritika nélküli átvitele a közjog területére, noha kétségtelenül 

vannak általános jogi formák, amelyek minden jogterület számára közösek.”
215

 

 Az állam kétoldalúságának az elmélete tehát elsősorban Laband 

államfelfogásának az újragondolására irányul, nem pedig a 

közjogtudományban használt jogászi módszer átfogó kritikájára. Laband 

államjogi nézeteinek tévedései, egyoldalúsága és ellentmondásossága 

elsősorban arra vezethető vissza, hogy „azokat helytelenül vagy nem kielégítő 

módon bizonyos államtani tételekre vezették vissza.”
216

 Éppen ezért – vélte 

Jellinek – egy átfogó államtanra van szükség, a társadalmi államtan és az 

államjogtan összefüggésének felismérésére, enélkül ugyanis szükségképpen 

tévedések áldozata lesz minden vizsgálódás, ugyanis az állam jogi oldalának 
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alaposabb vizsgálata nem nélkülözheti annak átfogó vizsgálatát.
217

 Jellinek 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogászi módszer egyedül nem alkalmas az 

állam sajátosságainak a megértéséhez. „Az államtan tudományos 

meghatározása során nem szabad tehát összekeverni a jogit azzal, ami a jogot 

megelőzi.”
218 

 
Az állam kétoldalúságának az elmélete tehát a labandi elmélet 

„valóság-deficitét” akarja orvosolni, és eközben megfogalmazza a 

közjogtudomány legnehezebb és ebből fakadóan legtermékenyebb kérdéseit: 

hogyan lehet megragadni a tartható és helyes normatív állítások empirikus 

előfeltételeit? Milyen szerepe van az empirikus viszonyoknak a normatív 

viszonyok létrejöttében? Jellinek az állam kétoldalúságának elméletével a 

hatalom és a jog viszonyait kívánta egy átfogó elméleti keretben megragadni. 

Milyen módszertani keretben lehet a normatív és az empirikus 

összefüggésekre egyaránt tekintettel lenni?
219

 

 

 5.1.2. A neokantiánus tudományszemlélet 
 

A módszertudatosság távol állt Labandtól, nemhiába tekintette Jellinek 

Gerbert mesterének, Laband inkább csak egy termékeny ellenpontja volt 

elméleti törekvéseinek.
220

 Gerber idejében a jogtudomány művelésének 

meghatározó mintája a természettudományi módszer volt. A 

természettudományok által használt empirikus oksági törvényszerűségekre 

koncentráló módszertan nemcsak a szociológiára, hanem a jogtudományra is 

hatást gyakorolt. Gerber jogászi módszere is sok ihletet merített belőle. Ez az 

ideál nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a jogtudományban is elterjedjen a 

módszertudatosság igénye, és a racionalitás eszménye elősegítse a 
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fogalomalkotás következetességét és rendszerszerűségét. Ennek az empirikus 

módszertannak a sikeressége azon múlt, hogy vajon sikerül-e igazolni, hogy a 

természettudományok és a szellemtudományok tárgyai ugyanolyan létmóddal 

rendelkeznek, és ennek következtében megragadhatók-e azonos megismerési 

módszerekkel.
221

 Az újkantianizmus az empirizmussal folytatott vitából 

formálódott ki, de a századvégi sikerét az akadémiai filozófiában elsősorban a 

politikai körülményeknek köszönhette.
222

 

 Az 1848-as forradalom bukása után a politikai filozófiával és a szociális 

kérdésekkel foglalkozó filozófusokat száműzték az egyetemekről, a 

konzervatív hegeliánusokon kívül a politikailag semlegesnek ítélt 

ismeretelmélet művelői maradhattak csupán a katedrák közelében, akiket 

később az ún. materializmus-vita, a természettudományos világkép 

optimizmusát osztók és a kereszténység elveit védelmezők között, további 

megosztottsággal súlytott. E meddő vitákhoz képest a kanti filozófia felé 

nyitás egy ideális szellemi menedéknek bizonyult. Az újkantiánus bölcselet 

kezdeti népszerűsége tehát sokat köszönhetett annak, hogy a hivatásos 

filozófusok számára az 1850-es években komoly egzisztenciális 

fenyegetettséget jelentett, ha a politikai és a gyakorlati filozófia kérdéseivel 

foglalkoztak, azokból az akadémiai vitákból pedig, amelyekre még lehetőség 

volt, nem sok szellemi inspirációt lehetett meríteni.
223

 

 A politikai összefüggések mellett azonban annak is hatása volt a 

hegelianizmus hanyatlására, hogy az egyre népszerűbb természettudományos 

világkép sokkal inkább talált fogódzókat Kant ismeretelméletében, mint Hegel 

spekulatív természetfilozófiájában.
224

 Kant ugyanis „világosan 

különválasztotta a megismerés területét a vallásos-morális szférától.”
225

 Az 

újkantianizmus a nyolcvanas évekre a kezdeti óvatos kritikai alapállásból egy 

olyan meghatározó irányzattá vált, amely meglehetősen apolitikusan 
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viszonyult a reálpolitikai adottságokhoz.
226

 

 Az újkantiánus filozófia ismeretelméleti tétele: „a megismerés 

módszere a megismerés tárgyának a függvénye”, nagy hatást gyakorolt a 

jogtudományi fogalmak értelmezésére is. Legfontosabb következménye az 

volt, hogy e belátás után a jog és az állam fogalmai már nem tekinthetőek egy 

sajátos lényeggel rendelkező létező leírható és megragadható 

tulajdonságainak. Az állam és a jog nem apriori létezők, ahogyan azt például 

Laband elmélete feltételezte, hanem olyan fogalmak, amelyek tartalma a 

megismerő szubjektum normatív előfeltevéseitől függenek.
227 

Az 

újkantiánizmus tehát egy markáns ismeretelméleti fordulatot jelentett, amely a 

jog és az állam fogalmainak újragondolására ösztönzött. 

 Jellinek az újkantiánus szemléletből következő belátásait először a 

közjogi jogosultságok rendszeréről írott munkájában fejtette ki. Ebben már az 

első oldalakon rögzíti, hogy a jogi fogalmak nem a természeti létezőkre és 

azok törvényszerűségeire irányulnak, hanem esztétikai ítéletekhez hasonlatos 

absztrakciók.
228

 Ahogyan a szimfónia fogalma sem a rezgésszámok és a 

levegőt alkotó részecskék mozgásának a függvénye a zenetudományban, 

hasonló módon a jogászok világában is a jogi fogalmak az emberi 

cselekvésekre vonatkoznak, olyan dolgokra, amelyek értünk vannak és nem 

ömagukban állnak.
229

 A tulajdon és a birtok, a vétel és a bérlet, a házasság és 

az örökség nem megfogható és látható dolgok, hanem olyan komplex 

viszonyrendszerek, amelyeket csak absztrakt fogalmakon keresztül lehet 

megragadni. Jellinek szerint elsősorban az emberi célokra tekintettel.
230

 A 

jogászok feladata nem az, hogy az emberi megismerés minden pszichológiai 

összefüggését számításba vegyék, amely mondjuk a tulajdon 
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jogintézményéhez kapcsolódik, hanem csupán annak tisztázása, hogyan kell a 

tulajdon intézményét elgondolnunk ahhoz, hogy az ezzel összefüggésbe 

hozható normák egy ellentmondásmentes rendszert alkothassanak.
231

 Jellinek 

szerint tehát a jog fogalmai  absztrakciók, de olyan absztrakciók, amelyek a 

létezőkre vonatkoznak (tehát nem fikciók). A jog normatív természetének 

megalapozott ténybeli vonatkozások nélkül nincs értelme. 

 Ebben az összefüggésben van jelentősége annak, hogy az állam 

egyfelől egy reális adottság, másfelől pedig egy jogászi absztrakció. Jellinek 

az egyéni közjogi jogosultságok rendszerének összefoglalása során még csak 

az állam jogi oldalának jellegzetességeit hangsúlyozta, a kettő közötti 

összefüggések tárgyalása volt az általános államtan központi témája. 

 

 5.1.3. A célok jelentősége 
 

A társadalomtudományi megismerés további jellegzetessége, hogy elsősorban 

individuumok teljesítményein alapul. Éppen ezért a társadalomtudósok nem 

rendelkeznek olyan általános törvényekkel, mint a természettudósok. Ezen a 

területen „az általános törvények rendszerint bizonytalan előfeltevéseken és a 

tények nem kielégítő ismeretén alapuló konstrukciókon nyugszanak.”
232

 Az 

emberi teljesítmények a természeti erők egyformaságával szemben végtelenül 

sokfélék, „egyetlen társadalmi esemény sem puszta reprezentánsa egy fajnak 

(mint gyűjtőfogalomnak), hanem egyben valami csak egyszer és itt létező, 

sohasem pontosan ugyanabban a formában visszatérő.”
233

 Jellinek a jogi 

absztrakciókat éppen ezért egyfajta típusalkotásként fogta fel. Az empirikus 

típus fogalma fejezte ki ezt a törekvést, amely a jelenségek jellemző 

ismérveinek a kutató által elfoglalt nézőpontból való összefoglalását 

jelentette.
234

 Az „empirikus” jelentése ebben az összefüggésben azt juttatja 
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kifejezésre, hogy nem valamilyen önkényes fogalomalkotásról van szó, hanem 

olyanról, amely a meghatározott tényekkel összefüggésbe hozható.
235

 

 Milyen hatással vannak az empirikus feltételek a normatív elvárásokra? 

Jellinek, ha nem is fogadja el az állam egy már eleve adott fogalmát, abból 

indul ki, hogy az állam egy reális adottság. De ahogyan a későbbi 

fejtegetésekből kiderül, a fogalom és a tárgy viszonya nem elég világos. 

Egyfelől egy egységes tárgyról beszél, és nem zárja ki annak a lehetőségét 

sem, hogy ez elméletileg megismerhető, de azt is hangsúlyozza, hogy ennek a 

tárgynak a teljes megismerése nem feladata a jogi megismerésnek. Az állam 

jogi fogalmát elválasztja a tárgytól, amely továbbra is a „Sein” világához 

tartozik. A fogalom nem adja vissza a megismerésre váró tárgyat, hanem 

csupán egy eszköze a megismerésnek. Talán akkor értjük meg legjobban 

Jellinek módszertani törekvéseit, ha azt mondjuk, Jellinek az állam jogi 

fogalmát az állam mint olyan (Ding an sich) fogalmától választja el.
236

 

Jellinek a fogalom és a tárgy közötti hiátust a célmeghatározás 

kritériumával próbálja meg áthidalni. Ez azonban nem mentes az 

ellentmondásoktól. Annak ellenére, hogy Jellinek azt vallja, nem lehet 

abszolút megismerés, arról beszél, hogy az emberek között létrejöhet egy 

pszichológiai értelemben vett egység a közösen követendő célokról, amely 

alapján az állam, mint egység elgondolható.
237

 Jellinek szerint a normatív és az 

empirikus közötti kapcsolatot a cél fogalmának kellene megteremteni. A jogi 

jelenségek jobb megértésére „a célok változása tanít bennünket meg.”
238

 A 

létezés ugyanis Jellinek szerint alapjában véve semmi más, mint tervszerűen 

összehangolt emberi akarati akciók összessége.
239 

Az állam is „emberek 

sokaságának akarati viszonyaiból áll, vagyis az állam végső összetevői az 
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uralmon lévők és az uralom alatt állók akarati viszonyai. Ezek a viszonyok 

azonos jellegűek és magasabb fogalmak alá rendelhetők, ezért meg kell 

keresni az államot alkotó akarati viszonyok egységesítő elvét. (…) Ez az 

egység nem pusztán területi, időbeli, kauzális vagy formális jellegű, hanem 

teleológiai egység. Emberek sokaságát a tudatukban egyesíti, ha őket állandó 

és belsőleg koherens célok kapcsolják össze egymással. Minél intenzívebbek 

ezek a célok, annál erősebben nyilvánul meg az állam egysége, amely kifelé 

egy szervezet, azaz olyan személyek révén is kifejeződik, akik arra hivatottak, 

hogy az egységesítő célmozzanatokról saját tevékenységükkel 

gondoskodjanak. Az ilyen szervezett, emberekből álló célegységeket nevezi 

Jellinek szövetségegységnek.”
240

 Az állam cél-egység elképzelése és az emberi 

magatartások végtelen sokféleségének ismeretelméleti premisszája azonban 

meglehetős feszültségben vannak egymással. Jellinek a társadalom egységéről 

épülő felfogását majd Kelsen veszi részletes, igaz nem minden pontjában 

megalapozott kritika alá (lásd az 5.1. fejezetet). 

 

 5.1.4. A tények normatív ereje 
 

 Hogy miképpen kapcsolódik össze a normatív és az empirikus látásmód, azt a 

tények normatív erejének konstrukciója mutatja meg igazán. Jellinek felfogása 

szerint bizonyos feltételek mellett a tényleges, faktikus állapotok is 

normativitással rendelkeznek. A „faktikus” az ember azon lélektani 

adottságához tartozik, amely azt nemcsak tényként fogadja el, hanem a 

megítélést megalapozó normaként is tekint rá. A faktikus tehát, amely 

normatív erővel hat, nem egyenlő a létezővel. A ténylegesség normatív ereje 

végsősoron az ember kognitív problémájának a kifejeződése, az a világ, 
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amelyet mint akaratot nem lehet a tényektől elválasztani.
241

 Ez ahhoz a 

meggyőződéshez kapcsolódik, amely alapján meghatározott ténylegesen 

fennálló viszonyokat jogilag elismerhetőnek gondolunk, egy emberi 

megismerési aktus, amely a normatív erőről dönt. A „faktikus”, mint egyfajta 

szubjektív előfeltevés, éppen ezért sohasem lehet apriori.
242

 

 A tényszerűség normatív erejének az alapja nem a tényleges állapotok 

ésszerűségének a belátása, hanem az emberi természetnek az a tovább vissza 

nem vezethető tulajdonsága, hogy a már megszokottat fiziológiailag és 

pszichológiailag is könnyebben tudja reprodukálni, mint az újat.
243

 Jellinek 

szerint eredetileg a jog sohasem volt más, mint tényleges gyakorlat, majd 

ennek a gyakorlatnak a tartóssága hozta létre azt az elképzelést, amelynek 

alapján maga a gyakorlat jelent meg a közösség autoritással bíró parancsaként, 

vagyis jogként.
244

 

 Az állami berendezkedésnek jogrenddé való átalakulása tehát két 

pszichológiai összetevő hatására vezethető vissza. Az egyik, a konzervatív 

tényező a tényleges gyakorlat normatívvá alakítása, a másik, a progresszív 

pedig a pozitív jog fölött álló jog gondolatának elfogadása formájában hat. Ez 

a két mozzanat azonban a jogfejlődés folyamatában szükségképpen 

összekapcsolódik, ezért az egyoldalú felfogások többnyire történelmileg igen 

rövid időszakokra korlátozódnak. Az emberek tudatában az állam nemcsak 

mint tényleges, hanem mint jogszerű és egyben ésszerű hatalom jelenik meg, 

ami azt a meggyőződést táplálja, hogy az állami rend azonos a jogrenddel. 

Ebből az is következik, hogy különbséget kell tenni az államélet valóságos 

folyamatai és az államjogi normák között. A tényleges viszonyok időben 
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mindig megelőzik az általuk előidézett normákat, ezért vannak olyan 

időszakok, amikor az állami rend, mint tisztán tényleges hatalom jelenik meg, 

és csak később nyer jogi jelleget.
245 

Az államok jogszabályokba foglalt írott 

alkotmányát ugyanis meg kell különböztetnünk tényleges alkotmányuktól, 

amely a hatalom valóságos megoszlásában és az erre épülő jogrend 

érvényességében fejeződik ki.
246

 A legfelső állami szervek közötti hatalmi 

egyensúly megváltozása esetén az új viszonyok akkor is elkerülhetetlenül 

kifejeződnek a valóságos kapcsolatokban és intézményekben, ha az 

alkotmánynak egyetlen betűje sem változik meg, mint ahogyan azt az angol 

parlamentáris kormányforma kialakulása is mutatja. 

 
Az állam létezésének ténye tehát a jog számára áthághatatlan korlátot 

jelent: az államélet alapjaiban bekövetkezett változás megsemmisítheti az 

adott jogot, de megfordítva: a jog sohasem rendelkezik azzal a hatalommal, 

hogy kritikus időszakokban meghatározza az államélet menetét. Fejlett 

jogrendszerekben is előfordulhatnak alkotmányhézagok, amelyeket a 

tényleges hatalmi viszonyok töltenek ki.
247

 De ez nem jelenti azt, hogy tartható 

lenne az az elképzelés, amely szerint a „faktikus” fenti értelmezését annak 

bizonyítékának kellene tekinti, hogy Jellinek végső soron a jogi kereteket 

figyelmen kívül hagyó hatalmi állam teoretikusa lenne.
248

 A faktikus ugyanis 
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nem egyenlő a mindig adottal, hanem egy elképzelés, egy meggyőződés a 

fennálló rend normatív erejéről. A normativitás egy olyan elképzelését foglalja 

magában, amely szerint egy norma nem lehet csupán valami külsődleges, 

szorosan kapcsolódik ahhoz, amit az egyének a normák elismerhetőségéről 

gondolnak.
249

 

 De továbbra sem világos, hogy miképpen lesz az egyéni akaratokból 

egy kollektív, közösségi akarat.
250

 Az állam egy egység. Ahhoz, hogy ez az 

egység előálljon, szükség van olyan eljárásokra, ahol a célelképzeléseket ki 

lehet nyilvánítani és ezek közül a megfelelőt ki lehet választani. Azt lehet 

mondani, hogy itt lehetne a helye Jellinek elméletében egy 

képviseletelméletnek, vagy egy parlamentarizmus-felfogásnak.  

 

 

 5.2. Hatalmi állam és népképviselet között 
 

 

Minden szövetségnek, így az államnak is, egységes akaratra van szüksége. Az 

állam egy egységes, szervezett szövetség. A hangsúly most a szervezetten van, 

az állami szervek nemcsak a szövetség egységét, hanem az állam cselekvési 

képességét is biztosítják.
251

 Ebben az államfelfogásban kulcsfontosságú, hogy 

milyen szervek minősülnek az állam szerveinek. Ez a kérdés már Gerber és 

Laband elméletének is a fundamentumát jelentette. A kérdés tétje 

természetesen a parlament jogállása. A korszak politikai küzdelmeit a 

parlament politikai befolyásáról folytatott vita határozta meg, a parlament 

elhelyezése az államelméleti konstrukcióban kiemelt politikai jelentőséggel 

bírt. Laband ebben a kérdésben egy nagyon világos állásponttal rendelkezett: a 

parlament nem állami szerv. Jellinek tisztában volt vele, hogy a társadalmi 

mozgalmak az állam demokratizálása felé hatnak, nem értett egyet Laband 
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mély konzervativizmusával, és a parlament jelentőségének nagyobb súlyt adó 

fogalmi megoldást keresett. Ez azonban nem volt egyszerű, ugyanis a 

monarchikus elv szupremáciáját kellett volna valahogyan összehangolni a 

népképviselet elvével. 

Ebben a fogalmi nyelvben az állam szervei egyben az állam hatalmának 

hordozói is. Jellinek elméletében, hasonlóan Gerberhez és Labandhoz, az 

állam személyisége egy olyan hatalmi akaratot jelent, amely nincs alávetve 

más hatalomnak. Ennek a legfőbb hatalmi akaratnak a hordozója az uralkodó, 

mint az állam legfőbb szerve. Az állam személyisége tehát az egységes 

hatalmi, akarati központként elgondolt állam fizikai megszemélyesítője. 

Jellinek továbbra is fenntartotta azt a fogalmi nyelvezetet, amelyben a 

dogmatikai funkciója továbbra is az államhatalom igazolási kérdéseinek a 

semlegesítése. Az állam „hordozója” és az „egy legfőbb szerv” azonossága 

fényében csak a monarchikus állam lehetett az egyetlen „reális” lehetőség. 

Az állam szervei mögött tehát nincs más személy, csak az akarattal 

rendelkező állam maga. Az akarattal pedig az állam csak szervezetein 

keresztül rendelkezik, csak a szervezetein keresztül képes cselekedni, ezért 

mondja azt Jellinek, hogy „az állam egy akaró és cselekvő egység.” Jellinek 

távolodását a konzervatívoktól az jelezte, hogy kész volt az uralkodó mellett a 

népet és a parlamentet is államszervként elismerni. Ebben az eredendően a 

monarchikus-bürokratikus állam igazolására fazonírozott dogmatikai 

nyelvezetben azonban ez a szándék számos ellentmondáshoz vezetett. 

 Jellinek nem értett egyet azzal, hogy az állam és az államhatalom 

egységéből az következne, hogy az államot csak egy állami szerv jelenítheti 

meg. Az állam fogalmának a meghatározása során az állam két fontos 

alkotóelemét különböztette meg, az állam egyfelől egy az egyének akaratát 

közös célok által összefogni képes „szövetségegység”, másfelől pedig egy 

hatalmat gyakorló uralmi szervezet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 

államon egyfajta politikai közösséget kellene érteni, amely önmaga 

kormányzására hoz létre uralmi szerveket. A szövetség egységébe forrt akarati 

viszonyok ugyanis alapvetően uralmi viszonyok. Az állam erőhatalmat 
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gyakorol. Megvan az a képessége, és neki van csak ilyen a szövetségen belül, 

hogy akaratát feltétel nélkül mások akaratára átvigye. A hatalom 

érvényesítésének ez a képessége az állam legfontosabb jellemzője, enélkül 

nem lehet az államot elképzelni.
252

 Ez az erőhatalom különbözteti meg az 

államot a politikai közösség kategóriájától. Jellinek hangsúlyozza, hogy a 

politikai közösség vagy azonos az állammal, vagy az állam által uralt 

közösség, a „politikai” egyben mindig „államit” is jelent. A politikai fogalma 

az állam fogalmába már benne foglaltatik.
253

 Az államban minden hatalom 

csak magától az államból indulhat ki. „Az állam eredeti uralkodóhatalma 

alakítja ki a tartósan megtelepedett emberek szövetség-egységét.”
254

 

 Miért van szükség az állam és államszervek viszonyának az 

újragondolására? S miképpen kapcsolódik ez a népképviselet elvéhez? Jellinek 

az államszervek között különböző kategóriákat különböztet meg. A 

legalapvetőbb megkülönböztetést a közvetlen és a közvetett szerv jelenti. A 

közvetlen állami szervet a szövetség-egység kialakulásakor hozzák létre.
255

 

Ma azt mondanánk erre, hogy a közvetlen állami szerv az, amelyet az 

alkotmány hoz létre. Az uralkodó és a parlament általában ilyen közvetlen 

szerv. A közvetlen szervek egy sajátos alesetét képezik az ún. felhatalmazó 

szervek (Kreationsorgane),
256

 amelyek egy jogilag meghatározott eljárásban 

egy másik szervet hozhatnak létre. Ebben az értelemben a felhatalmazó szerv 

az állam materiális alapjaihoz tartozik, mint például egy választási 

monarchiában a királyválasztó gyűlés, vagy a pápaválasztó bíborosi 

kollégium.
257

 

 Egy további kategóriát jelent az elsődleges és a másodlagos szerv 

közötti különbségtétel, amely nagyon hasonló az előbb említett felhatalmazó 

és felhatalmazott szerv viszonyára. Az elsődleges szerv közvetlenül 

reprezentálja az államot, míg a másodlagos szerv csak az elsődleges 
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felhatalmazása alapján. 

 A parlament státusza megítélésének szempontjából releváns még az 

önálló és az önállótlan szerv megkülönböztetése. Ez alapján az önálló szerv 

rendelkezik egyfajta akaratképességgel, az önállótlan nem, de mégis fontos 

szerepet tölt be. Ugyanis az önálló szerv akarata csak az önállótlan szerv 

közreműködésével emelkedik jogerőre. 

 A fenti tipológia alapján az uralkodó egy közvetlen, elsődleges és 

önálló állami szervnek minősül. A parlament pedig egy közvetlen, másodlagos 

és önállótlan szervnek. Végeredmény, hogy bár a parlament is állami szerv, de 

a legfőbb szervnek az uralkodó számít. 

 A végeredmény nem volt kétséges, a választott fogalmi bűvészkedés 

pedig meglehetősen önkényesnek tűnik. Maga az állami szervek tana nem visz 

közelebb annak a megértéséhez, hogy mi a szerepe a parlamentnek és a 

népképviselet elvének Jellinek elméletében. Érdemes akkor másfelől 

közelíteni. Jellinek szerint ugyanis a nép is egyfajta állami szerv. Miképpen 

kapcsolódik a nép, a parlament és az állam egymáshoz? 

 Jellinek álláspontjának az az alapja, hogy az állam és a nép egy és 

azonos. Az állam egyfelől a hatalom alanya, másfelől pedig a nép közös 

érdekeit igazgatja. Az államnak ez a két oldala egy sajátos kapcsolatot létesít 

egymással, ezt fejezi ki az állam önkötelezésének az elve. Az „önkötelezés” 

azt jelenti, hogy az állam „hatalmat gyakorló” szubjektuma elkötelezi magát a 

közösség érdekeit képviselő „énje” iránt is. Az államhatalom hordozója aláveti 

magát azoknak a törvényeknek, amit maga alkotott.
258

 

 Ez a konstrukció hivatott igazolni azt is, hogy miért lehet egyáltalán 

jognak tekinteni az államszervezeti jogot. A Laband-féle formális törvények, 

amelyeknek nem volt tisztázva a normatív ereje, az államszervezeti normák 

jogszerűségét nem tudták megalapozni. De nemcsak az államszervezeti 

normák jogszerűségét alapozza erre a tanra, hanem a szubjektív alanyi 

közjogok elismerését is. A hatalmi állam és a közös érdekeket megjelenítő 

állam szembeállításával rá lehet mutatni ezekre a jogokra, amelyeket az állam 
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adományoz a polgárainak, és kötelezettséget vállal tiszteletben tartásukra. 

Ennek a konstrukciónak az a sajátossága, hogy úgy ismer el bizonyos alapvető 

jogokat, hogy az államot mint egy adottságot elismeri. Az állam egy magától 

értetődően létező szubjektum, amely saját hatalmát korlátozva alanyi 

közjogokat adományoz. 

 A parlament helyzetének néhány vonatkozását az „önkötelezésnek” ez a 

konstrukciója is meg tudja világítani. A parlament a közös célok 

meghatározásában vesz részt, a törvényalkotási eljárásban biztosított 

beleegyezési jogával pedig az állami akarat egy külső korlátját jelenti, a 

törvényekben biztosított alapvető jogok védelmezője, az állam önkorlátozásra 

tett ígéreteit kéri számon. A legfőbb állami szerv „önkötelezésének” 

bizonytalanságaiból fakadó politikai konfliktusakat is a parlamentnek kell 

felvállalnia. A parlament és az uralkodó politikai konfliktusában tovább 

öröklődnek az állam és a nép szembeállításának labandi törekvései. Mindezzel 

együtt el kell ismerni, hogy a parlament államszervvé nyilvánításával Jellinek 

az állam egyfajta demokratizálásának kívánt volna utat nyitni, de 

meglehetősen kétséges, hogy járható utat választott, hiszen ebben a 

konstrukcióban már a parlament is része volt az eddig csak az uralkodó által 

dominált állam fogalmának. 

 Jellinek szándékai talán már világosabban rajzolódnak ki, de a 

népképviselet elvének a tartalmáról még nem sokat tudunk. Gerbernél és 

Labandnál a népet az állam személyesítette meg. Jellineknél a nép már egy 

állami szerv(!), méghozzá egy felhatalmazó szerv (Kreationsorgan).
259

 

Gerbernél és Labandnál állami szerv csak az lehetett, amely az állami akarat 

kinyilvánításában közreműködik, Jellineknél pedig már azok is, akik 

közreműködnek egy szerv létrehozatalában. Vagyis a közvetlen állami szerv 

kategóriáját kiterjesztette a felhatalmazó szervekre is. 

 Milyen értelemben reprezentál egy felhatalmazó szerv? Jellinek 

hangsúlyozza, hogy itt már nem arról van szó, mint a pápaválasztó bíborosi 

kollégium esetében, ahol a bíborosok választják a pápát, de a pápa nem a 
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bíborosokat, hanem az egész egyházat képviseli. A nép nem ilyen értelemben 

felhatalmazó szerv. Ebben az esetben a képviselők a szavazókat képviselik. 

Ezért ez a képviseleti szerv a közösség (Körperschaft) tagjaihoz is 

hozzátartozik, a szerv által kinyilvánított akarat a közösség tagjainak is az 

akaratát jelenti.
260

 

 A fent részletezett tipológiát felhasználva: a parlament egy másodlagos 

és közvetett állami szerv, amely közreműködik az állami akarat 

kinyilvánításában, a nép pedig, amely a parlament tagjait megválasztja, 

egyfajta közvetlen „felhatalmazó szerv”. A parlament a népet reprezentálja, 

aki őt megválasztotta. 

 Miért volt szükség az állami szervek ilyen megkettőzésére? Mi értelme 

van annak, hogy a nép és a parlament is államszerv? Ez különösen annak 

fényében érdekes kérdés, hogy Jellinek nem volt jó véleménnyel a parlament 

képviseleti teljesítményéről. A parlamentarista államokat nem tartotta 

követendő példának. „Az angolok csak egy pillanatra szabadok, hogy aztán 

újra rabszolgák legyenek.”
261

 Ehelyett inkább a népképviselet fogalmát a 

közvetlen demokráciához kapcsolta. Egy olyan keretben tud a nép és a 

népképviselet jogi egységet képezni, ahol a képviselők ténylegesen függenek a 

választóiktól. Ebben az esetben a parlament az a szerv lehet, amin keresztül a 

nép ki tudja nyilvánítani az akaratát. A parlamentarizmussal szemben még a 

hivatásrendi képviselet gondolatát is igazolhatóbbnak tartotta.
262

 Különösen a 

franciák voltak érzékenyek erre a sajátos etatista képviselet-felfogásra. Carre 

Mallberg kritikája szerint az államot vagy a néptől elválasztva gondoljuk el, 

mint Laband, vagy pedig a nép megszemélyesítőjének tekintjük, ahogyan a 

francia nemzeti szuverenitás gondolatából fakad. Az a harmadik út, amit 

Jellinek keres, nem létezik.
263

 

 Az egyik lehetséges magyarázat Jellinek parlamentarizmus-felfogására, 

hogy Jellinek a parlamentarizmus erősítését és egy parlamentáris rendszer 
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bevezetését nem tartotta egy reális politikai lehetőségnek. A birodalom 

jövőbeli parlamentarizálásával szemben a következő kétségeket fogalmazta 

meg:
264 

 A porosz-birodalom viszony. A birodalmi gyűlés súlyának a 

megnövelése a porosz érdekekkel ellentétes. A parlamentáris jelleg csak azon 

az áron erősíthető, ha a porosz állam meghatározó szerepét a birodalom 

működtetésében visszaszorítják. A birodalmi kancellár és a porosz 

államminiszter megkettőzése komoly belső feszültségekhez vezetne, a 

birodalmi gyűlés és a porosz képviselőház dualizmusát erősítené. 

A szövetségi tanács jelentősége. A parlamentarizmus erősítése azt 

jelentené, hogy a szövetségi tanács eddig ellenőrzés nélkül gyakorolt 

hatáskörei parlamenti ellenőrzés alá kerülnének. Emellett a tagállamok 

befolyását is csökkentené, nem beszélve a poroszok befolyásáról. De Jellinek 

ellenérve ennél általánosabb, azt állítja, hogy a parlamentarizmus csak 

egységes unitárius államban elgondolható. A poroszok sajátos helyzete a 

birodalom föderális struktúrájában a parlamentarizmust lehetetlenné teszi. A 

föderalizmus valóban ennyire szükségszerű viszonyban állna a bürokratikus 

államszervezeten alapuló államelképzeléssel? 

A pártrendszer töredezettsége. Nincsenek hagyományos pártok, 

kormányképesek sem, szétaprózódott, regionális befolyással rendelkező pártok 

működnek. Ezek a pártok a kormányzatot akarják hatalmukban tartani, de nem 

akarnak kormányozni. A nagyobb pártok ennek tetejébe nem is akarják a 

parlamentarizmust, regionális hatalmukat és a fennálló struktúrában meglévő 

befolyásoló képességüket akarják inkább stabilizálni.
265

 

 

 

 5.3. Államtan és politika 
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Az államjogtan és a politika viszonya Jellinek egy központi témája. 

Különösen a császárság alkotmányos közéletében bekövetkezett változások 

ösztönözték arra, hogy újra és újra végiggondolja a közjog és a politika 

viszonyát. Jellinek is tisztában volt azzal, hogy a közjog politikai alapjait az 

alkotmányos rend képezi. A kérdése inkább az volt, hogy az alkotmányos 

rendre kiható politikai változásokat miként lehet a közjogtudomány 

módszereivel megragadni. Ennek kísérleteként értékelhető az 

alkotmánymódosítás (Verfassungsänderung) és az alkotmányos átalakulás 

(Verfassungswandlung) megkülönböztetése.
266

 Alkotmánymódosítás alatt 

Jellinek azt értette, amikor az alkotmány szövegét megváltoztatják, és ennek 

következtében módosul az alkotmányos rend. Az alkotmányos átalakulás 

esetében az alkotmány szövege változatlan marad, de bizonyos tények az 

alkotmányos rend módosulását okozzák.
267

 Jellinek fogalmi 

megkülönböztetése mögött a német császárság megváltozott alkotmányos 

viszonyai álltak. Ezek a megváltozott feltételek II. Vilmos trónra lépéséhez 

kapcsolódtak. Az új császár egy új alkotmányos nyelvezetet is hozott magával, 

a feudális, patrimonális állam iránti nosztalgiát. Megszűnt az a birodalom 

alapításakor még általános konszenzus, hogy az új szövetségi állam a feudális-

patrimonális keretek meghaladására épül. A jogászi módszerre épülő közjogi 

dogmatika Laband vezetésével az alkotmányos rendet egy olyan centralizált, a 

jog által koordinált bürokratikus államként értelmezte, amely nem ismerte el a 

régi feudális kiváltságokat az állam hatalmával szemben. Ebben az 

összefüggésben mindenképpen egy pregresszív felfogásnak számított, amely 

az alkotmányosság és az állam olyan eszményére épült, amely elutasította a 

patrimonális uralmi viszonyok létjogosultságát. Jellinek világosan látta, hogy a 

labandi közjogi dogmatikanak a csak a tételesjog értelmezésére és 

magyarázatára irányuló módszere az alkotmányos rend jól kivehető és sokak 

által vitatott felfogásán alapult, könnyen beazonosítható alkotmánypolitikai 

álláspontja volt az unitarizmus és partikularizmus vitában, vagy éppen a 
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parlament státuszával kapcsolatban. Jellinek szerint az alkotmányos közélet 

változásának az oka abban rejlett, hogy jött egy új generáció, amely az 

alkotmányos alapkérdésekről másképp vélekedett, mint a bismarcki 

alapítók.
268

 S ezek az új eszmék nem alulról, hanem az állam fejének 

környezetéből, felülről érkeztek. Ezek a változások a közjogtudományt sem 

hagyták érintetlenül. A közjogtudomány előfeltétez egy elképzelést az 

alkotmányról.
269

 Olyan átalakulásokat kell a közjog művelőjének feldolgozni 

és értelmezni, amely meghaladja a labandi jogászi módszer kereteit. 

Jellinek a következő példákat hozza fel az alkotmányos átalakulás 

jelenségeire. Az alkotmány szerint a Szövetségi Tanácsot (Bundesrat) a 

császár évente köteles összehívni, azonban a Szövetségi Tanács 1883-tól 

folyamatosan működött, formálisan nem zárta be üléseit.
270

 A testület így is 

betöltötte az alkotmányos funkcióit, igaz már nem teljesen az írott 

alkotmánynak megfelelően. Ennél sokkal jelentősebb változások történtek a 

Birodalmi Kancellár státuszában. A Birodalmi Kancellár három jól 

elkülöníthető státuszt jelentett, ő elnökölt a Szövetségi Tanácsban, a porosz 
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állam meghatalmazottjaként tagja is volt a Szövetségi Tanácsnak, és nem 

utolsósorban ő volt a császárnak felelős Birodalmi Miniszter. Az alkotmány 

szerint a Szövetségi Tanács ülésein a tanács tagjai, illetve meghatalmazott 

követei vehettek részt. Ebből következően a Szövetségi Tanácsban a kancellár 

csak mint a porosz állam képviselője szólhatott fel. Bülow kancellár a politikai 

felelőtlenségét is erre hivatkozva hangoztatta, miközben általában birodalmi 

ügyekben szólalt fel mint a császár minisztere, és ilyen minőségében az 

alkotmány szerint nem kaphatott volna szót.
271

 Jellinek harmadik példája a 

Birodalmi Kancellár helyettesítésével kapcsolatos. A kancellár 

helyettesítéséről szóló 1878-as törvény szerint a kancellár akadályoztatása 

esetén helyettes kinevezésére jogosult, aki a kancellárhoz hasonlóan 

ellenjegyzésre is jogosult. A szabályozásból a kancellár belátásán múló eseti 

helyettesítési gyakorlat következett volna, ezzel szemben a kancellár 

állandóan akadályoztatva van, és lényegében állandó – miniszterhez hasonló 

jogállású – államtitkárok segítségével működteti a birodalom 

közigazgatását.
272

 Ez a fajta struktúra szintén nem az alkotmány szövegén 

alapul. A változások azonban egy irányba mutatnak, a császári hatalom és a 

centralizáció erősödése felé. 

Ezekre a gyakorlati problémákra is tekintettel Jellinek a politika két 

formáját különböztette meg. A politikát mint tudományt és a politikát mint 

gyakorlati bölcsességet, a politika művészetét. A politika mint tudomány 

egyfajta kritikus nézőpont érvényesítését jelentette. A politika egyik általános 

megkülönböztető jegye, hogy jövőorientált, míg az államtan mint a létező 

tudománya a múltra és a jelenre irányul. A jövő felé irányultságnak azonban 

több megjelenési formája lehet, a jelenre és a múltra is kiterjedhet, hogy 

azokból a jövőre szóló tanulságokat vonjon le. „A politika a jelenre irányulva 

kritikai tan jelleget ölt, amely a létezőt  – egy teleologikus szemlélettel nyert 

következtetések mércéje alapján – vagy megőrzendőnek, vagy átalakíthatónak 

ítél.”
273

 De a jövő felé tekintő kritikai nézőpont a múltat is felülvizsglhatja. 
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„Azok a kutatások, amelyek a periklészi demokráciának az athéni 

államelmélet tovább- vagy visszafejlődésére, vagy Sulla diktatúrájának a 

római köztársaság hanyatlására gyakorolt hatását vizsgálják, nem kevésbé 

politikai jellegűek, mint az a kísérlet, hogy az általános választójognak a 

Német Birodalom jövőbeli életére gyakorolt befolyását meghatározzuk. Ezért 

minden pragmatikus történelmi kutatás egyben politikai is.”
274

 

A politikai szempontok a társadalmi államtan számára is 

meghatározóak. „Mind a társadalmi államtan által vizsgálandó stabil 

államrend, mind pedig a jogrend szabályainak – amelyeket az államjogtannak 

kell kutatnia – mindenoldalú megismeréséhez kiegészítő politikai elméletre 

van szükség. A valóságban az állam állandó mozgásban van, amelyről a 

társadalmi államtan és az államjogtan egyaránt csak pillanatfelvételeket ad. Az 

állam minden fontos életfolyamata és jogrendjének minden tétele azonban 

keletkezésük előtt és annak során politikai megfontolások és döntések tárgya 

volt, minden megvalósult állami cselekvés, minden fennálló jog politikai 

hatásokat vált ki. Ezért a minden politikai elemtől való teljes elvonatkoztatás 

üres eredményekhez vagy legfeljebb az állam puszta vázának az ismeretéhez 

vezet, amelyből hiányzik az élő szervezet nyoma.”
275

 

 Végül pedig Jellinek rámutat arra is, hogy a politika az államjogtan 

számára is jelentős. Ugyanis „a politikai megismerés folyamatosan új jog 

iránti követelést teremt. Az ilyen követelés azonban föltételezi a fennálló jog 

alapos ismeretét. Ezért nagy jelentőségű az államjogtan a politika számára, 

hiszen ez az előbbi nélkül feladatait nem tudja teljesíteni. A fennálló közjogi 

intézmények kritikája politikai feladat, amelyet az államjogtannak kell 

teljesítenie, mégpedig mind az általános és speciális, mind pedig az egyedi 

államjogtannak. A jogtudomány teljesen feladná hivatásának nemesebb részét, 

ha csak hátrafelé fordulna, és nem segítene abban, hogy a jövő hatalmainak 

előre is utat nyisson.”
276

 

 A fentiekből jól kitűnik, hogy Jellinek államelmélete a társadalmi 
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államtan, a politika és az államjogtan háromszögében értelmezve a politikai 

egy reflexív és komplex felfogását alakította ki, amelyből az szűrhető le, hogy 

Jellinek elméletében a „politikai” szempontoknak alapvető jelentősége van. S 

erre a szempontra tekintet nélkül nem is nagyon lehet hiteles képet alkotni az 

államelméletéről. 

 Jens Kersten két maximában foglalta össze Jellinek politikához való 

viszonyát: (1) Nem lehet elfogadni olyan jogi konstrukciót, ami politikailag 

lehetetlen. (2) Feltételezni kell a legfőbb állami szervek cselekvéseinek a 

jogszerűségét. 

Egyetlen jogi konstrukció sem irányulhat a politikailag lehetetlenre. 

Ennek a maximának két oldala van. Egyfelől a jognak nem szabad figyelmen 

kívül hagynia a politikai valóságot (empirikus dimenzió). Másfelől vannak 

olyan jogpolitikai törekvések, amelyek politikailag lehetetlenek (normatív 

dimenzió).  

A legfőbb állami szerv cselekvéseinek jogszerűségének a vélelme. A 

faktikus megelőzi a jogit? Amennyiben ténylegesen megállapítják a 

jogellenességet, akkor dől meg ez a vélelem. A normatív helytelenség 

lehetősége nem elég. Amennyiben a jogsértést ténylegesen nem orvosolják, a 

jogsértés egy új jogot teremt. Ez a vélelem tehát különbözik a demokratikus 

jogállamokban uralkodó azon vélelmektől, amelyek abból indulnak ki, hogy 

az állami szervek a demokratikusan hozott törvényeknek megfelelően 

cselekednek.
277

 

Jellinek politika felfogása tehát jól illeszkedik a tényleges normatív 

erejének és az állam önkötelezésének a doktrínáihoz. Maximái a hatalom jogi 

keretek közé szorításának egyfajta evolúciós elméletét formálják ki. Az 

államjog politikai hivatása, egy sajátos politikai-kritikai feladata ezt a fejlődést 

elősegíteni. Egy stabil jogrend megteremtése elsőrendű érdek. 

Mindehhez azonban az a belátás is hozzátartozik, hogy a jog sohasem 

tudja a politikai konfliktusokat teljesen jogi keretek közé szorítani. Igaz, a 
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fejlődés világosan ebbe az irányba tart, egyre ritkábbak azok az alkotmányos 

konfliktusok, amelyeket nem jogi keretek között oldanak meg. Az 

alkotmánysértések és az alkotmányos válságok egyre ritkábbak. Az államjog 

politikai küldetése az, hogy intézményes keretek közé szorítsa az alkotmányos 

konfliktusokat és hozzájáruljon a politika jogi keretek közé szorításához.
278
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6. Kelsen: államelmélet és pluralizmus 

 

 

 

A jog politikai sajátosságait semlegesítő elméletek közül az általános 

tudományos közmegegyezés szerint Kelsen ment el a legtovább, ő hozta létre 

a politikamentesség elvét hirdető jogfelfogás legnagyobb hatású koncepcióját. 

Kelsen jogelméletének értelmezési diskurzásában azonban egyre erősödnek 

azok a hangok, amelyek a neokantiánus ismeretelméleti megalapozás 

jelentőségét nem tagadva elsősorban a kelseni elmélet államelméleti és 

demokráciaelméleti összefüggéseit hangsúlyozzák.
279

 Az értelmezéseknek ez 

az iránya nagyobb hangsúlyt helyez a Jellinek-kritika jelentőségére a kelseni 

elméletben, és arra a kihívásra, amely az állam szociológiai felfogása felől 

érkezett a kelseni államjogtan felé. Kelsen demokráciaelmélete ugyanis 

értelmezhető az erre a kihívásra adott válaszként is. 

A magyar jogelméletben Szilágyi Péter képviseli azt az álláspontot, 

hogy Kelsen jogelmélete alapvetően államelméleti megalapozású, a kelseni 

jogelmélet alapkategóriái az államelméleti vitában formálódtak ki.
280

 De az 

államelmélet és a demokráciaelmélet rendszeres összefüggéseire az életműben 

még ő sem tért ki. Az a Kelsen-értelmezés, amit ebben az értekezésben 

képviselek, éppen erre tesz kísérletet. Kelsen elméletét úgy próbálja meg 

értelmezni, amely egyfelől válasz a politikai intézményrendszer gyakorlati 

problémáira, másfelől ezeknek a problémáknak az államelméleti reflexióira. 

 Kelsen elmélete egyfelől az Osztrák-Magyar Monarchia sajátos 
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strukturális és társadalompolitikai problémáiból nőtt ki. Egy olyan 

soknemzetiségű és kultúrájú intézményi gyakorlatból, amelyet a hadsereg és a 

bürokrácia mellett a többé-kevésbé közös (német) nyelvi kultúra és a jog volt 

képes ideig-óráig összetartani. A pluralizmus ténye és a jog összetartó erejének 

az eszménye ebből a történeti tapasztalatból származott.
281

 

 A másik alapvető tapasztalat, amely meghatározta a kelseni elmélet 

továbbfejlődését, a monarchia bukása Ausztriában és Németországban. Kelsen 

aktív részese volt az új osztrák alkotmányos rend alapelemeinek a 

kiformálásának, s végül tagja lett a köztársaság alkotmánybíróságának is. 

Kölnbe költözése után pedig a weimari köztársaság utolsó éveinek 

alkotmánypolitikai vitáiban is nagy szerepet vállalt. A formálódó 

demokratikus intézményes gyakorlatoknak, és ezen gyakorlatok kudarcainak a 

tapasztalatait nem lehet figyelmen kívül hagyni az elmélet értelmezése során. 

A parlamentarizmuson alapuló demokratikus gyakorlat adja meg az alapvetően 

jogalkotás-központú elmélet intézményes hátterét, és ezek az intézményes 

gyakorlatok hoznak létre bizonyos szisztematikus összefüggéseket a 

jogelmélete és demokráciaelmélete között. 

 A fenti értelmezési irányokat erősítik Kelsen államelméleti vitái is. 

Kelsen szenvedélyes vitatkozó volt. Az általános államtant és tiszta jogtant 

leszámítva szinte minden fontosabb értekezése vitairat, különösen a 

Hauptprobleme és a Tiszta jogtan közötti időszakban volt aktív. A vitái 

elsősorban államelméleti viták, amelyben védelmezi az állam jogrendként való 

felfogását. 

 Azonban a kelseni elmélet koherens állam- és demokráciaelméleti 

hangsúlyú értelmezését saját tudományos önértelmezése meglehetősen 

megnehezíti. A Tiszta jogtan radikális ideológiaellenessége, általánosság-

igénye és formalista krédója
282

 megnehezít minden tartalmi elemmel 
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létrehozott szisztematikus összefüggést. 

 Az ideológiaellenes tiszta jogtudomány melletti elköteleződését 

hangsúlyozta az az önértelmező gesztusa is, amellyel magát a gerberi-labandi-

jellineki jogelméleti hagyomány képviselőjeként állítja be.
283

 E szerint a 

metafizika-ellenesség, és az objektív-logikai jogászi módszer melletti 

elkötelezettség azok, amelyek őt e szerzőkkel összekapcsolják, ezek jelentik 

az ő elméleti felfogásának is az alapját.
284 

A Tiszta jogtan jogtudományi 

programja is ezt a folytonosságot hivatott bizonyítani, amelyet röviden így 

foglalhatunk össze: A pozitív jogot egy tisztán jogi elmélet keretében kell 

megragadhatóvá tenni. Ennek jegyében a jogelmélet tudományos 

megalapozásának két feltétele van: egyrészt a jog normatív, azaz nem tények, 

hanem normák összessége, másrészt a normák tartalmát nem lehet racionálisan 

megalapozni, ezért a jog tudományos elméletének formálisnak kell lennie. 

 Kelsen ennek a tiszta jogtudománynak az elméletét kettős elhatárolással 

alakította ki. Egyrészt elválasztotta attól a szociológiai szemléletmódtól, amely 

szerint jog és hatalomgyakorlás azonos, másrészt pedig a metafizikai 

irányultságú természetjogtól. Ennek az elméleti programnak a megalapozását 

a transzcendentális módszer egy olyan értelmezése jelentette, mely az apriori 

szintetikus ítéleteket olyan teoretikus keretként fogta fel, amelynek az volt a 

funkciója, hogy megragadhatóvá tegye a tudományos tapasztalatot.
285

 

 Ahogyan az Gerber, Laband és Jellinek, a jogászi módszer és az 

értékmentes, objektív jogtudomány iránt elkötelezett képviselőinek 
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elméleteivel kapcsolatban megfigyelhető volt, a jogtudomány pusztán a 

pozitív jogra koncentráló felfogásainak a fogalomalkotására és 

fogalomhasználatára nagy hatást gyakoroltak a fennálló hatalom politikai 

értékválasztásai, és ezek a nem reflektált tartalmi politikai döntések erősen 

behatárolták az elméletek mozgásterét.  

 Érdemes hát nagyobb figyelmet fordítani Kelsen elméletének nem 

feltétlenül reflektált előítéleteire is, arra az előzetes tudásra, amelyre Kelsen a 

politikai tapasztalat és az ezekkel összefüggésbe hozható elméleti viták során 

tett szert. S azt próbálom meg e fejezet során bemutatni, miképpen érhetők 

tetten ezek az előítéletek Kelsen államelméletének fogalmain és azok sajátos 

elrendezésén. 

 Gadamer hangsúlyozta, hogy minden megértéshez hozzátartozik a világ 

egy nem tudatosult konstellációja, amely nemcsak határt szab a megértésnek, 

de egyben lehetőségfeltételét is jelenti.
286

 Kelsen rendületlenül és álhatatos 

módon mutatott rá az elméletek nem tudatosult előítéleteire és az ebből fakadó 

következetlenségekre és tévedésekre, de a megértés és megismerés 

történetiségében az ő elmélete is osztozott. 

 

 

 6.1. Jellinek-kritika és az államelmélet alapvonalai 
 

 

 Kelsen jogelméleti nézeteinek kiformálódásában alapvető jelentősége 

volt a jellineki államelméletnek, és különösen annak rendszeres bírálatának. 

Kelsen Jellinek elméletének a következő fontos elemeit veszi kimerítő bírálat 

alá: (1) Az állam és a jog megkülönböztetését, és ezzel összefüggésben az 

állam kétoldalúságának módszertani tézisét. (2) Ezzel szoros összefüggésben a 

tényszerűség normativitásának a tételét, amelyen az állam önkötelezésének a 

                                                 
286

 “Jedes Verstehen steht nämlich in einer ihm weitgehend unbewußten Konstellation, die ihm seine 

Lichthaftigkeit verleiht.” Jean GRONDIN: Einführung zu Gadamer, Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, 

131. 



 119 

tana is nyugszik. (3) Az állam mint politikai egység elképzelését, amely 

szerint az állam egy közös célok által összetartott szövetségegység. Kelsen 

államelmélete ennek a három tézisnek a tagadásán alapul. S ami még 

fontosabb: ezen jellineki tézisek bírálata során fogalmazódnak meg a kelseni 

elméletek legfontosabb állításai, azok az elgondolások, amelyek 

államelméletének az alapvonalait kijelölik. A következő fejezetben a Jellinek-

bírálat első két, szorosan kapcsolódó elemét vizsgálom meg, majd a következő 

fejezetben a Jellinek-kritika harmadik elemét. 

 

 6.1.1. Az állam és a jog megkülönböztetése és hatalmi állam 
fenyegetése 

 

 Kelsen elméletének kiindulópontja az állam és a jog 

megkülönböztetésének a tagadása. Állam és jog kettőségének az elismerése 

általánosan elfogadott volt a korabeli elméletekben. Az állam uralkodó 

felfogásai szerint az állam emberek valamely szervezett szövetsége, amelyet 

hasonlóan a társadalom tágan értett fogalmához, társadalmi tényként fogadnak 

el, olyan társadalmi tényként, amelyet a társadalomtudományok oksági 

törvényszerűségek alapján vizsgálhatnak. Az államnak ez az empirikus 

realitása az, amely szembeállítja a joggal.
287 

Az állam ebben az értelmezésben 

egy létező tény (Seinstatsache), egy hatóerő, egy hatalom, amely a jog mögött 

áll.
288 

Az állam a jog hordozója, egy külső, materiális kényszerapparátus, 

amely az ideális jogrendet megvalósítja. Kelsen képesbeszédében: egy olyan 

„emberfeletti lény”, amely az ideális jogot „létrehozza”, „hordozza” és 

„megvalósítja”.
289
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 Kelsen számára az állam és a jog megkülönböztetésének a legfőbb 

problémája, hogy ezzel az állam fogalmi elemeként ismerik el az állam 

hatalmi jellegét. Ahogy az korábban látható volt Gerbernél és Labandnál, az 

állam legfontosabb fogalmi eleme a sajátos, minden más hatalmat (akár a 

jogot is) megelőző kényszerhatalmában rejlett, amely egyfajta uralkodó 

hatalmat jelentett (herrschen). Az államnak ez a felfogása világosan 

illeszkedett a közhatalom-gyakorlás monarchikus viszonyaihoz, annak is 

inkább az abszolutista, mint az alkotmányos változatához. Kelsen Jellinek 

elméletével szembeni legfontosabb kifogása az, hogy az állam 

kétoldalúságának elmélete az állam társadalmi oldalának hangsúlyozásával 

végsősoron az állam hatalmi jellegét ismeri el.
290

 S ezzel ez a felfogás szabad 

utat nyit az állam hatalmi-poltikai szempontoknak kiszolgáltatott értelmezése 

felé. Az állam „reális” oldala így kijátszathatja az állam normatív oldalát.
291

 

 Ahogy azt a korábbi fejezetben láthattuk, Jellinek elméletében az állam 

és a jog megkülönböztetése, illetve az állam önkötelezésének az elve egy 

hegeliánus történetfilozófiai keretben értelmezhető, amely történet szerint az 

állami fejlődés a jog által keretek közé szorított közhatalomgyakorlás felé 

halad. Kelsen számára azonban ez az üdvtörténeti perspektíva nem mentő 

körülmény. Az érvényes jog kontextusában az állam önkötelezésének a tana 

csak az állam jogon kívüli cselekedeteit legitimálja.
292 

 
Ahogyan ezt a Tiszta jogtan első kiadásában Kelsen meg is fogalmazza: 

„Úgy tanítják, hogy az állam azáltal tölti be történelmi hivatását, hogy a jogot, 

az „ő” jogát, azaz az objektív rendet megteremti – éspedig azzal a céllal, hogy 

annak azután saját magát is alávesse, vagyis a saját joga által kötelezze és 

jogosítsa magát. Ekként az állam, mint jogon túli lény, mint hatalmas 

makroanthropos vagy társadalmi szervezet, a jognak előfeltétele, s ugyanakkor 

a jogot már előfeltételezi, hiszen nem más, mint annak alávetett, általa 
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kötelezett és jogosított jogalany. (…) A hagyományos állam- és jogtan nem 

mondhat le erről az elméletről. Nem mondhat le az állam és a jog benne 

megnyilvánuló dualizmusáról, mert ez rendkívüli, nem lebecsülendő 

ideológiai funkciót tölt be. Az államot azért kell a jogtól különböző 

személyként feltüntetni, hogy a jog az államot – mely a jogot létrehozza és 

magát neki aléveti – igazolhassa. A jog az államot csak akkor igazolhatja, ha a 

jog az államtól lényegében különbözik, és annak eredeti természetével, a 

hatalommal szemben álló, és így valamilyen értelemben helyes vagy igazságos 

rendként tételezik. Így lesz az állam az erőszak puszta faktumából jogállam, 

mely azáltal igazolja magát, hogy a jogot megteremti. Abban a mértékben, 

ahogyan az állam vallásos-metafizikai igazolása hatástalanná válik, 

szükségképpen a jogállam-elmélet lesz az állam egyetlen lehetséges igazolása. 

Az az ellentmondás, hogy ez az „elmélet” az államot jogi személyként 

mutatva be, az államot a jogi megismerés, az államjogtan tárgyává teszi, s 

ugyanakkor a legnagyobb nyomatékkal hangsúlyozza, hogy az állam mint 

hatalom a jogtól valami lényegében különböző lévén jogilag fel nem fogható – 

mindez az elméletet nem érinti. (…) Számunkra nem annyira az állam 

lényegének megragadása fontos, mint sokkal inkább tekintélyének az 

erősítése.” 
293

 

 Kelsen számára világos, hogy a jogi alap nélküli állami aktusok a nyers 

hatalomgyakorlásnak a kifejeződései. A jogrenden kívüli állami cselekvések 

nem ragadhatóak meg egy jogtudományi elméletben. Az a jellineki elméletben 

benne rejlő felfogás, hogy az állam a jogrend megteremtésének az előfeltétele, 

az állam a jogrend hordozója, a hatalmi állam elismerését jelenti. Lehetőséget 

teremt az államérdeken alapuló, a jogot felfüggesztő szükségállapotnak a 

legitimációjára. Kelsen pedig kifejezetten ellenzi, hogy a tudományos 

konstrukciókkal segítsék elfedni a közhatalom legitimációs deficitjeit. A 

fogalmi konstruktivizmus terhes labandi öröksége ez. Azonban pontosan ezt 

tesszük, ha állami cselekvésként ismerünk el jogi felhatalmazás nélküli 

                                                 
293

 Hans KELSEN: Tiszta jogtan, 64-65. 



 122 

cselekedeteket.
294 

Jellinek az állam önkötelezésének a tanával a hatalom és a 

jog, a jog által korlátozott közhatalom egy paradox és Kelsen szerint 

tarthatatlan tételét állította fel. Vajon egy olyan hatalom, amely „hordozója” és 

„alkotója” a jognak, miért kötné magát az általa létrehozott jogrendhez?
295

 

 Kelsen fenti Jellinek-kritikájából következhetne egy tartalmi, 

igazoláselméleti összefüggéseket is tárgyaló jogelmélet-felfogás is. Ennek a 

lehetősége, és igénye részét képezi ennek a kritikának. Kelsen elméletét 

azonban nem értenénk jól, ha pusztán a jog hatalmi jellegének az 

elutasításában az autokratikus közhatalomgyakorlás elutasítását és a 

demokrácia melletti kiállás közvetlen kifejeződését látnánk. Az viszont 

kétségtelen, hogy a jogtudomány tisztaságát hangsúlyozó törekvés egy olyan 

politikai kontextusban fejeződik ki, ahol az állam és a jog szembeállítása során 

az állami túlsúly a közhatalomgyakorlás autokratikus jellegét jelenti, ha pedig 

a kettő viszonyában a jogra helyezzük a hangsúlyt, akkor az a demokratikus 

közhatalomgyakorlás melletti kiállásként értelmeződik. Kelsen tisztában volt 

ezzel a lehetséges értelmezéssel, maga is utal rá az állam fogalmának 

többértelműsége kapcsán
296

. Az állam hatalmi jellegének kritikájához ennek 

ellenére mégis a leíró módszertanhoz illeszkedő tudományos érveket kívánt 

felhasználni. Érdemes röviden áttekinteni, hogy melyek ennek a módszertani 

felfogásnak a legfontosabb elemei. 

 Kelsen a Gerber, Laband és Jellinek által követett jogászi módszer, és 

az ennek alapjául szolgáló fogalmi konstruktivizmus folytatása mellett 

kötelezte el magát. Ennek a fogalmi konstruktivizmusnak a Kelsen által 

                                                 
294

 Horst DREIER: Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen, Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2. Auflage, 1990, 220-221. 
295

 Hans KELSEN: Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung der 
Verhältnisses von Staat und Recht, Tübingen: J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1922, 133. 
296

 „Mit dem Worte Staat kann die Totalität der Rechtsordnung, es kann aber auch die – personifizierte 

– Einheit dieser Ordnung, somit also ein logisches Prinzip, es kann aber auch nur die positivrechtliche 

Grundlage der Rechtsordnung, nämlich die Verfassung als »Staat« bezeichnet werden. Dabei ist die 

Tendenz festzustellen, nur eine bestimmte Verfassung als »Staat« gelten zu lassen; sei es nur eine 

demokratische, sei es nur eine autokratische. Speziell in dem Gegensatz von Staat und Recht tritt 

häufig als »Recht« eine mehr demokratische, als »Staat« eine autokratische Ordnung auf. Die 

Unterwerfung des »Staates« unter das »Recht« bedeutet meist gar nichts anderes, als die Umwandlung 

der autokratischen in eine demokratische Rechtserzeuggung.”  Hans KELSEN: Allgemeine Staatslehre, 
Berlin: Springer, 1925, 5. 



 123 

korrigált változata a következő módszertani elveket követi:
297

 (1) a tárgy 

vizsgálatát meg kell előznie a megismerés lehetőségeire és módjára vonatkozó 

kérdésnek (a transzcendentális módszer alkalmazása), (2) a fogalomalkotás 

során egy egységes elvre visszavezethető magyarázatra kell törekedni, (3) a 

módszertisztaság elvét kell követni, el kell kerülni a módszerszinkretizmust. 

 Kelsen az állam és a jog elválasztása kapcsán különösen a 

módszertisztaság elvét próbálta meg érvényre juttatni. A módszertisztaság elve 

szerint a megismerés tárgyát a megismerés módja, a megismerési eljárás 

konstituálja.
298

 A módszer hozza létre a tárgyat, amikor sajátos nyelvi 

formákba rendezzük, hogy révén értelmezni tudjuk és összefüggéseket tudjunk 

teremteni közöttük.
299

 Az összefüggések megteremtésekor azonban ügyelni 

kell a módszerdualizmus elvére. Ennek kapcsán az összefüggések 

megteremtéséhez felhasznált állítások két típusát kell megkülönböztetni: az 

empirikus állításokat és a normatív állításokat. A módszerdualizmus kelseni 

felfogása két részből áll: egyrészt az empirikus állításokból logikailag nem 

következik semmilyen normatív állítás, másrészt az empirikus és a normatív 

magyarázatot nem lehet összekapcsolni, ez egyik ugyanis nem magyarázza a 

másikat. Kelsen e magyarázatok összekeverését nevezi 

módszerszinkretizmusnak.
300

 A tudományos megismerés tárgyát nem lehet két 

különböző módszerrel vizsgálni.
301

 

 A fentiekből következően az állam kétoldalúságának elmélete a 

módszertisztaság elvét sérti. Jellinek elméletében még az állam jogi oldalát is 

a jog és hatalom szembeállítása határozza meg, amely a kauzális és a normatív 

logika oly mértékű keveredésével jár, amit az állam egy rendszeres 
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jogtudományi magyarázatába Kelsen szerint már nem fér bele. A jogtan tárgya 

ugyanis csak a normatív jog lehet, a hatalom fogalma az empirikus 

vizsgálódásoknak lehet a tárgya. E két perspektívát pedig el kell választani 

egymástól. 

 Kelsen példája az ember (Mensch) és a személy (Person) 

szembeállítása. Érvelése szerint a magánjogtudománynak sincsen biológiai 

vagy orvosi oldala, amely az ember (Mensch) azon sajátos biológiai és élettani 

összefüggéseit tárgyalná, amelyek a jogi szabályozást meghatározzák. A 

magánjog csupán a személy (Person) konstruált fogalmát ismeri, amelynek a 

funkciója az, hogy jogi szabályozás, jogtudományi ítéletalkotás tárgya 

legyen.
302

 Ezt a sajátos fogalmi funkcióját, és szerepét tenné lehetetlenné a 

biológiai és a normatív ember fogalma közötti különbség eltüntetése. Az egyik 

sajátos szellemi tartalom, a másik pedig egy biológiai-fizikai tény. A biológia 

vagy éppen a pszichológia nem képes olyan állításokat tenni, amire a jogászi 

nézőpontnak igazán szüksége volna, amit a jogásznak állítania kell. Az akarat 

például jogászi nézőpontból teljesen más, mint a pszichológia 

perspektívájából.
303

 Az állami akarat fogalmának nincs köze az emberek 

tényleges akaratához, az akarat jogászi fogalma egy normatív konstrukció.
304 

 
Az állami akarat értelmezéséhez egy másik úton lehet eljutni. Itt 

ugyanis olyan cselekvésekről van szó, amelyeket nem a ténylegesen cselekvő 

személyeknek, hanem másoknak számítunk be. Valami hasonló módon, mint a 

gyermekek vagy az alkalmazottak által okozott károk esetében, amikor a 
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szülő, illetve a munkáltató viseli a felelősséget.
305

 „Az »államhoz« mint ezen 

tényállások »hordozójához« vagy »alanyához« csupán ama szellemi művelet 

útján jutunk el, amelyet »beszámításnak« nevezünk. Az állam, mint állami 

aktusok alanya, nem más, mint egy beszámítási pont.”306 Kelsen szerint pedig 

annak, hogy bizonyos emberi cselekvéseket állami aktusokként az államnak 

számíthatunk be, egyedül és kizárólag csak az az alapja és ismérve, hogy ezek 

a cselekvések sajátos módon megfelelnek egy érvényesnek tekintett 

rendnek.
307

 „Az állam, mint ezen aktusok »alanya«, csupán megszemélyesítő 

kifejezési mód ezen rend egysége számára. Az állam részére való 

»beszámítás« tehát nem más, mint a rend egységére való vonatkozás, 

amelynek alapja az a norma, amely az illető aktust előírja. Az állam pedig nem 

más, mint közös végpontja az összes – specifikusan normatív minőségű – 

állami aktusok beszámításának, mint közös összetalálkozási pontja 

valamennyi – állami aktusként minősülő – tényállás beszámításának.”
308

 

 Az pedig, amely az emberi cselekvések érzékileg tapasztalható 

tényállását állami aktussá teszi, nem más, mint egy sajátos értelmezés. „Az a 

sajátos megítélés, amelyben ez a tényállás ama érvényesnek feltételezett rend 

alapján részesül, amelyet államnak nevezünk.”
309

 Kelsen ezt a rendet ezért 

egyfajta értelmezési mintának (Deutungsschema) nevezi, egy olyan 

jelentésadási rendszernek, „amelynek segítségével bizonyos reális 

tényállásokat állami aktusokként értelmezünk, hogyha e rend tartalmával való 

megegyezésüket megállapíthatjuk.”
310

 

Ebben a logikában az állam és a jogrend azonosítása a 

módszerdualizmus elutasításából következő szükségszerűség. Azt azonban 

látni kell, hogy az állam és jog megkülönböztetésének kritikái és az arra adott 

módszertani válasz nem ugyanazon a szinten helyezkednek el. Az állam és a 
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jog megkülönböztetésével kapcsolatos azon kritikák, amelyek a hatalmi állam 

lehetőségének a megteremtését bírálják, az állam és a jog 

megkülönböztetésének gyakorlati következményei felől fogalmazódnak meg, 

amelyek a politikai-jogi intézményrendszer működéséből adódhatnak. Például, 

hogy a korábbi fejezetekben felmerült esethez kapcsolódjunk, ha a kormány 

(az uralkodó) úgy vetne ki új adókat, hogy a parlament nem fogadta el a 

költségvetést, holott a törvények előírják, hogy új adót ilyen felhatalmazás 

nélkül jogszerűen nem lehet kivetni, és a kormány (az uralkodó) ennek 

ellenére megtenné. Az állam és a jog megkülönböztetésének fenti bírálata 

alapján az, hogy az államhatalom átlépje a jog által meghatározott kereteket, 

elfogadhatatlan. De a módszertani érvelésből nem derül ki, hogy miért. 

Esetleg az lenne erre a válasz, hogy azért elfogadhatatlan a parlament 

törvényen alapuló beleegyezési jogát megkerülő adókivetés, mert ha az állam 

így működne, nem lehetne a módszertisztaság elvének megfelelő 

jogtudományt művelni? 

 

 

 6.1.2. Az egységként felfogott állam kritikája 
 

 

 A módszertisztaság elve azonban nem jelenti azt, hogy a létező 

gyakorlat azonosítására szolgáló empirikus állításoknak ne lenne jelentősége a 

Kelsen által is követett fogalmi konstruktivizmus számára. Ennek a nyomát 

lehet felfedezni Kelsen ún. fikció-kritikáiban is. Az absztrakció és a fikció 

megkülönböztetése Jellinektől származik. E megkülönböztetés szerint a 

jogászi fogalomalkotás során a jog normatív fogalmainak megalapozott 

ténybeli vonatkozásokkal kell rendelkezniük. Fikciónak az a fogalomalkotás 

minősül, amely nélkülözte a valós ténybeli alapokat, amelynek nincsenek 

valós referenciái, nem kapcsolódik valóságosnak elfogadott életviszonyokhoz. 

Ami ebben az értelemben fikciónak minősül, azt ki kell gyomlálni a fogalmi 

rendszerből, mert az csak a valósággal referáló absztrakciókat tartalmazhat. 
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Ezt fejezte ki Jellineknél az empirikus típus fogalma, amely egy olyan 

fogalomalkotást jelentett, amelynek megvannak a ténybeli alapjai, és 

meghatározott tényekkel összefüggésbe hozható. Kelsen jogtudományi 

felfogásában, különösen a korai korszakban, nagy szerepe volt a fikciókkal 

szembeni kritikának.
311

 Elfogadta és alkalmazta a Jellinek által felállított 

mércét, még ha az empirikus típus fogalmát nem is használta. Sőt a valós 

ténybeli alapokkal rendelkező fogalomalkotás követelményét elsősorban 

Jellinekkel szemben alkalmazta, hevesen kritizálta az állam kétoldalú 

elméletének fikcióit. Ilyen fikciónak tartotta azt is, hogy az állam egy a közös 

célok által összekapcsolt szövetségegység. 

 
Az egységként elgondolt állam kritkája a pluralizmus tényének az 

elfogadásán és az ezzel összefüggő erkölcsi relativizmus tételén alapul. Az 

állam mint szövetségegység fogalmának a fiktív jellege Kelsen szerint abban 

rejlik, hogy egy olyan egységes társadalmat feltételez, amely a valóságban 

nem létezik. Egy olyan társadalmat tételez, ahol különböző közösségeket egy 

átfogó értékrendszer kapcsol össze, egy közös világnézet, amely minden 

társadalmi normarendszer szintézisét alkotja.
312 

Ez a társadalomfelfogás 

azonban Kelsen szerint nem számol a társadalom valóságos érték- és 

érdekkonfliktusaival. Nem számol azzal, hogy a társadalmat nemcsak azokkal 

a tényekkel lehet leírni, amelyek összekapcsolják az egyéneket, hanem a 

társadalom fogalmához hozzátartozik az is, ami elválasztja őket egymástól. A 

harc, a gyűlölet, a versengés, a gazdasági, vallási, és politikai ellentétek 

szintén a társadalom alapvető jellegzetességei. A színlelt egység, vagy néhány 

közös kulturális minta nem képes ezeket az ellentéteket kompenzálni. A jogi 

fogalomalkotásnak a társadalom egy olyan felfogásából kell kiindulnia, amely 

a pluralizmus tényének az elfogadásán alapul. 

 Kelsen Jellinek-kritikája a pluralizmus felfogásán alapul. Ennek a 

pluralizmus-felfogásnak a Jellinek-kritikán kívül még két fontos forrása van: 
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(1) a természetjog kritikája, (2) a marxista államelméletek bírálata.
313

 

 (1) A természetjog Kelsen számára az autokratikus, metafizikus 

gondolkodás szinonímája, olyan abszolút, örök és változtathatlan elveket 

posztulál, amelyek célja a társadalmi reformokra törekvő jogalkotói hatalom 

korlátozása.
314

 A természetjoghoz való viszonyát erősen meghatározta, hogy 

jellegzetes módon a Monarchia intézményes és politikai gyakorlatában a 

természetes jogokra a törvények főképpen a rendi kiváltságok védelmében 

hivatkoztak, a demokratikus mozgalmak nem a természetes jogok védelméért, 

hanem az általános választójogért, a jogalkotásban való részvételért küzdöttek. 

Az egyéni jogok állam előtti igazolását Kelsen is a pozitív jogon alapuló 

közhatalomgyakorlás korlátjának tartotta, a feudális birtok és tulajdonjogok 

rezervátumának. 

 Kelsen értelmezésében a természetjog az igazságosság abszolút ideáját 

vallja, amely egy olyan felsőbb rendet képzel el, amely túl van a tapasztalaton. 

A természetjognak, mint metafizikus értékelméletnek két célja van, egyfelől a 

fennálló rend védelme (a természetjog tehát szükségképpen konzervatív) és az 

azzal ellentétes rend tagadása. Kelsen szerint a racionális megismerés szerint 

nincsenek abszolút értékek, csak érdekek és érdekösszeütközések: „(a)z 

igazságosság irracionális ideál.”
315

 A természetjog nem a megismerés, hanem 

az akarat szférájához tartozik. Az erkölcsi fogalmak nem lehetnek tudományos 

megismerés tárgyai, az érték- és erkölcsi ítéletek ugyanis a vágyakban és a 
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félelmekben gyökereznek, amelytől a tudományos vizsgálódást meg kell 

szabadítani.
316

 

 Kelsen a természetjog fenti felfogásával állítja szembe az erkölcsi 

relativizmust. A pluralizmus tényéhez ugyanis csak olyan erkölcsi felfogások 

illeszkednek, amelyek nem tartanak igényt abszolút erkölcsi igazságokra. 

 (2) Kelsen marxizmus-kritikája elsősorban az állam elhalásának 

doktrínájára irányult, és az ebből következő társadalomeszményre, a homogén, 

uralom és osztályellentétektől mentes politikai közösség elképzelésre. Kelsen 

kritikája kifejezetten a marxizmus politikai antropológiájára irányul. 

Véleménye szerint a marxizmus politikai közösség eszménye egy nem 

valószerű, naív ember emberképen alapul. Az emberi természetnek ugyanis 

leginkább egy olyan gazdasági és uralmi rendszer felel meg, amely tekintettel 

van az ember önérdekkövető gazdasági törekvéseire és múlhatatlan 

hatalomvágyára, ennek következtében kezelni tudja az egyének 

érdekellentéteinek a sokféleségét és az ebből fakadó hatalmi konfliktusokat.
317

 

Kelsen marxizmus-kritikája szintén a pluralizmus tényén alapul, és arra utal, 

hogy Kelsen állam- és jogelmélete reflektált és végiggondolt, igaz 

rendszeresen ki nem fejtett, társadalomelméleti alapokon nyugszik. 

 Kelsen pluralizmusfelfogása a politika egy markáns elképzeléséhez 

kapcsolódik. E felfogás szerint a politika az érdek- és hatalmi küzdelmeknek a 

terepe, a politikai gyakorlat pedig a különböző társadalmi csoportok érdek- és 

hatalmi harcát jelenti. Az állam mint a partikuláris érdekeken felülemelkedni 

tudó közjó megtestesítője csupán egy mítosz, az állam és a népakarat 

csoportérdekek erőküzdelmében formálódik ki.
318 

Ebből következően Kelsen 

szerint nem beszélhetünk a társadalom összérdekéről, csupán csoportérdekek 

vannak, olyan csoportérdekek, amelyek valamilyen módon az állami hatalmat 
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és az állami akaratot meg akarják nyerni. Kelsen következtetése szerint az 

osztályellentétek, a nemzetiségi különbségek, a nyelvi, társadalmi és etnikai 

konfliktusok mellett nem lehet egy szubsztanciális egységet létrehozni. Ezt a 

széttöredezettséget csak egy mesterséges normatív rend tudja összetartani, 

csak a jogrend absztrakt egysége lehet képes egy ilyen konfliktusokkal terhelt 

társadalmat összetartani. Ebből a perspektívából az állam jogrendként való 

felfogása a társadalmi konfliktusok kezelésének, egyfajta politikai technikának 

a megjelenési formája.
319

 

 

 

 6.2. Az állam demokratikus eszménye és a jogtudomány lehetősége 
 

 

 Kelsen módszertani kritikái mögött tehát ott áll a pluralizmus elmélete. 

Ez a pluralizmusfelfogás formálja meg Kelsen államelméletének demokratikus 

karakterét. A weimari köztársaság alkonyán jelent meg egy rövidírása „Az 

államforma és világnézet” címmel,
320

 melyben az államformák autokratikus és 

demokratikus habitusait veti egybe. Kelsentől szokatlan módon a politikai 

intézményrendszereknek azokat a viselkedés és magatartás sémáit rajzolja fel, 

amelyek a két államforma típust alátámaszthatják, amelyeknek a stabilitásukat 

köszönhetik.  

 Kelsen ábrázolásában a demokratikus karakter a szabadság iránt 

elkötelezett, olyan típus, aki több szabadságot akar és kevesebb állami 

befolyást, aki a másikban nem az ellenséget látja, békés, képes az önkritikára. 

Ezzel szemben az autokratikus karakter nem értékeli a szabadságot, az állami 

befolyás növelése a célja, nem tartja fontosnak az egyenlőséget, a hierachikus 

viszonyokat pártolja, agresszív és csak a hatalmat akarja. A demokratikus 

uralom az egy korlátozott uralom, amely az alapvető szabadságjogok 
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elismerésén, a kisebbség védelmén nyugszik. A demokratikus eljárások 

lényegét a vita, és a vitában létrehozandó kompromisszum képezik. 

Demokráciában a szabadságjogok biztosítják a szellem szabadságát, 

különösen a tudomány szabadságát, melyet az objektivitás iránti 

elkötelezettség jellemez. Egy demokráciában csak relatív értékek mellett 

kötelezik el magukat, nyitottak a racionális kritikára és az önkritikára, és 

hisznek a kritikus és ezáltal az objektív tudomány eszméjében.
321

 Ezzel 

szemben az autokratikus berendezkedés nem tűri az ellenzéket, a vitát és nem 

ismeri a kompromisszumot. Mindenki alá van vetve az állam akaratának, 

amely tévedhetetlen és mindig igazságos. Csak olyan szellemiség formálódhat 

ki a közösségben, amely a politikai hatalomnak megfelelő, a tudomány 

eszméjét nem tartják sokra.
322

 

 A fenti oppozíció a jog eszméjére vonatkoztatva azt jelenti, hogy a 

demokratikus karakter az állami funkciókat törvényekben állapítja meg, a 

törvényhozási eljárás a rendszer működésének a centruma, ennek során a 

jogbiztonság fontosabb, mint a problematikusan felismerhető igazságosság, a 

demokratikus karakterhez ebből következően közelebb áll a jogpozitivizmus, 

mint a természetjogtan.
323

 Ezzel szemben az autokratikus jog ideologikus, 

elkötelezett bizonyos, a fennálló hatalmat védő misztikus-vallási ideológiák 

mellett, vagy kifejezetten állást foglal bizonyos ideológiákkal szemben.
324

 

 Az autokratikus államfelfogás alapja egy kollektivisztikus 

közösségeszmény, amely az egyéneknek az összességét egy kollektív 

realitásként fogja fel, isteníti az abszolút államot, melyet az uralkodó 

reprezentál, természetesen korlátlan hatalommal bír és független minden más 

államtól, ennek megfelelően a nemzetközi jogra nem mint államok fölötti, 

hanem mint az állam belső jogára tekint.
325

 Ezzel szemben a demokratikus 

állam nem egy irracionális kollektivizmusra épít, hanem az önérdekkövető 

emberi magatartások ideálisnak gondolt rendjét próbálja meg kialakítani. Az 
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emberek nem az állam alattvalói, hanem az állam alkotói, az állam 

emberekben és az emberi cselekvések által létezik. „Az állam mi vagyunk.”
326

 

 Ebből az egybevetésből világosan kirajzolódik, hogy Kelsen 

elméletében a módszertani kritika pallosa az autokratikus állam nyakszirtjére 

van kiélezve. A demokratikus típusra jellemző eszmények és annak jog és 

államfelfogása lényegében egybeesik a kelseni jogtudomány eszméivel. De 

Kelsen nem elégszik meg ezekkel a könnyen érthető megfeleltetésekkel, 

hanem meg is fogalmazza, hogy csak a demokratikus típus nyitott az 

államforma objektív megítélésére, sőt csak ő az, aki hajlamosra rá.
327

 Az 

objektív tudomány és a demokrácia egymást feltételezik. 

 Kelsen e tanulmány megjelenését követő évben jelentette meg a Tiszta 

jogtant, amelyet a korábbi írásaihoz képest radikálisabb ideológiaellenesség 

jellemez. A demokratikus és az autokratikus típus fenti megkülönböztetésének 

a fényében a Tiszta jogtannak az a törekvése, hogy „a jogot ábrázolja, ahogy 

van”, hogy a „valóságos és lehetséges jogot” kutassa, ne pedig a helyeset, a 

„radikálisan realista jogelmélet”
328

 eme programja a fentiek fényében nem 

más, mint a tudomány szabadságának a megnyilvánulása. Ez a szabadság 

pedig, és ezt szintén Kelsentől tudjuk, csak egy demokráciában lehetséges. 

Kelsen később úgy folytatja, hogy a Tiszta jogtan „(e)lhárítja magától azt, 

hogy értékelje a pozitív jogot”
329

. Ezt a mondatot ebben a kontextusban úgy is 

lehet érteni, hogy a Tiszta jogtan igényt tart arra a szabadságra, hogy ne úgy 

kelljen értékelnie a jogot, ahogyan azt a fennálló hatalom elvárja, „mint 

tudomány nem érzi magát másra kötelezve (...)”
330

, mint a szabadságra. A 

tudománynak az a törekvése, hogy a „tárgyát leleplezze”, az a feladata, hogy 

nyilvános vitára késztessen, ami azonban szintén csak egy demokráciában 
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lehetséges. 

 A tudománnyal szemben az ideológia azonban „csak elleplezi a 

valóságot”, vagy éppen a „megtartás és oltalmazás szándékával 

eszményíti.”
331

 Az ideológia agresszív és rosszindulatú. A megtámadás, a 

pusztítás szándékával a valóságot eltorzítja. Az ideológia az akaratban 

gyökerezik, és alantas érdekek vezérlik. Jól kivehető, hogy a Tiszta jogtan által 

bírált ideológia az autokratikus állam szelleme, és mindazt megtestesíti, ami 

veszélyezteti a tudományt, és a tudományt lehetővé tevő demokráciát. 

 Hasonló módon értelmezhető a természtjog és a jogpozitivizmus 

szembeállítása is. Kelsen a természetjogot világosan az autokratikus 

államokhoz kapcsolja, és majd minden olyan tulajdonsággal felruházza, amely 

az ideológiát, mint az autokratikus típus szellemét jellemzi. 

 A demokratikus és az autokratikus típus megkülönböztetése már némi 

támpontot adhat számunkra, hogy mi lehet az állam és a jog 

megkülönböztetése bírálatának a módszertisztaság elvén túlmutató alapja. Az 

állam és a jog megkülönböztetése az autokratikus államhoz kapcsolódik, 

amely államban nem lehetséges objektív tudomány. A demokrácia és az 

autokrácia szembeállítása kapcsolódik az állam és a jog 

megkülönböztetésének a tagadásához. A fentiekből azonban az is következik, 

hogy annak ellenére, hogy az objektív és értékmentes tudományeszménynek 

ez nem felel meg, Kelsen jogelmélete nem tart egyenlő távolságot a különböző 

igazoláselméleti felfogásoktól. A demokrácia és az autokrácia 

megkülönböztetéséből ugyanis a népszuverenitás elvének a támogatása is 

következik a monarchikus elvvel szemben. 

 A demokratikus állam alapja a népszuverenitás elve, az az elv, hogy az 

emberektől, az állampolgároktól, a politikai közösség tagjaitól származik a 

felhatalmazás a közhatalomgyakorlásra. Kelsen elmélete a fentiek fényében 

értelmezhető úgyis, mint egy olyan jogelméleti törekvés, amely ennek az 

elvnek megfelelően kívánja átalakítani a jog és az állam alapfogalmait. Ennek 

egyik nagyon fontos lépése, hogy megszabadulunk a politikai közösséget 
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megragadni kívánó olyan fogalmaktól, amelyek az egyének sajátos önérdekeit, 

a pluralizmust figyelmen kívül hagyják, a »nép«, »állam«, »nemzet« és 

»osztály« fogalmai helyébe Kelsen az érdekek sokféleségét koordinálni tudó 

törvény fogalmát állítja.
332

 

 Az állam egy jogrend, amely az érdekkonfliktusokkal terhelt plurális 

társadalom demokratikus eljárásait szabályozza. A társadalom tagjait nem a 

vallás vagy a nemzeti kultúra tartja egyben, hanem a jog. A jog pedig nem 

valamely világnézet iránt elkötelezett abszolút mércék alapján rendezi el a 

konfliktusokat, hanem az érték relativitásának a tudatában, egyfajta 

funkcionális társadalmi technológiaként próbálja a társdalom együttműködését 

biztosítani.
333

 Kelsen számára az állam egysége egy jogközösséget jelent. Az 

államelmélete pedig a jogközösség intézményes gyakorlatát értelmező 

alkotmányelmélet.
334

 

 

 6.3. Államelmélet helyett alkotmányelmélet 
 

 

 Az előző fejezet alapján megállapítható, hogy Kelsen jogelméleti 

felfogása és demokráciaelmélete azonos alapokon nyugszanak, a kettő közötti 

legfontosabb összekötő kapocs a társadalom pluralista felfogása. Az már 

alaposabb elemzést igényel, hogy az elméletek finomszerkezetében van-e 

rendszeres összefüggés. A következőkben erre teszek kísérletet. Először 

Kelsen demokráciafelfogását vizsgálom meg, majd Kelsen jog és 

államelméleti alapfogalmait rekonstruálom, s ezek után térek rá az 

államelmélet és a demokráciaelmélet közötti esetleges rendszeres 

összefüggések kérdésére. 
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 6.3.1. Demokráciaelméleti alapok 
 

 

 Kelsen demokráciaelmélete
335

 formális és relativisztikus.
336

 Nem egy 

materiális értékrendszer melletti állásfoglalást, hanem elsősorban egy 

jogalkotási eljárást jelentett. Az alapját képező szabadságelv is elsősorban 

formális jellegű. Kelsen heves természetjog-kritikájának az árnyaltságát jól 

jellemzi, hogy a demokrácia-felfogása erősen kötődik a természetjogi 

alapokon nyugvó szerződéselméleti hagyományhoz. A természeti állapot 

konstrukciója
337

 és a módszertani individualizmus kiindulópontja jól 

felismerhetően ehhez a hagyományhoz kapcsolja. Ennek a kapcsolatnak 

persze elsősorban Rousseau az oka. Kelsen demokrácia-felfogása számára 

Rousseau az alapvető jelentőségű szerző. Demokrácia-felfogásának 

alapkérdése is hozzá kapcsolódik: Hogyan alakul át az egyéni autonómia egy 

közösségi döntéshozatallá? Miképpen lehet feloldani az önmeghatározás és a 

közösségi önkormányzás közötti feszültséget? Rousseau kérdése is ez volt: 

„Megtalálni a társadalomnak azt a formáját, amely a köz egész erejével védi és 

oltalmazza minden tagjának személyét és vagyonát, s amelyben, bár az egyén 

egyesül a többiekkel, változatlanul csak önmagának engedelmeskedik, és 

éppolyan szabad marad, mint amilyen azelőtt volt.”
338 

Kelsen 

demokráciaelméletét ez a rousseau-i kérdésfelvetés határozza meg.
339
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 A népet Rousseau szerint valamely megállapodás, cselekedet hozza 

létre,
340

 amelynek tagjai „együttesen a nép nevet viselik, külön-külön pedig 

polgároknak nevezik őket, amennyiben a főhatalom részesei és alattvalóknak, 

amennyiben alávettetnek az állam törvényeinek.”
341

 Kelsen ennek megfelelően 

hangsúlyozza, hogy a nép az állami jogrend által meghatározott egyéni emberi 

aktusoknak a rendszere.
342

 Egy formális, normatív és absztrakt fogalom.
343

 A 

nép a demokratikus jogalkotási eljárás folyamatában konstruálódik meg. 

 A demokrácia elsősorban forma és módszer, nem a közjó elképzeléséről 

szól, hanem a jogalkotásban való részvétel eljárási elveit jelenti. A társadalmi 

együttélés gyakorlataiban az egyéni autonómiáknak át kell alakulniuk a 

kollektív önmeghatározás formáivá. Ennek az átalakulásnak a vezérelve: az 

egyének bár alattvalók lesznek, de a saját, és nem idegen akarat teszi őket 

azzá.
344

  

 Az eljárási elvek kialakításának a vezéreszméje a lehető legtöbb ember 

szabadsága, és az, hogy a lehető legkevesebb embernek az akarata legyen 

ellentétben a társadalmi rend általános akaratával. Kelsen arra jut, hogy 

ezekből az elvekből észszerűen a többségi elv elfogadása következik.
345

 

 A többségi elv feltételezi a kisebbség létét, a kisebbségvédelem 

eszközei lehetnek a döntéshozatal minősített többséget előíró szabályai, illetve 

az egyéneket az állammal szemben védelmező szabadságjogi garanciák.
346

 

 Kelsen abból a feltételezésből indult ki, hogy az államszervezet egyre 

differenciáltabb munkamegosztása szükségképpen korlátozza a szabadságot. A 

parlamentarizmus egyfajta kompromisszumot jelent a demokratikus szabadság 

és a társadalmi-technikai fejlődés feltételeinek megfelelni akaró differenciált 
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munkamegosztás között. Minél nagyobb egy politikai közösség, annál kevésbé 

tudnak a nép tagjai az állami akaratképzés tevékenységében közreműködni, 

annál nagyobb súlyúak azok a társadalomtechnikai érvek, amelyek arra 

vonatkoznak, hogy egy akaratképző apparátust hozzanak létre. Kelsen szerint 

a parlamentarizmus az egyetlen reális lehetőség a demokrácia eszméjének a 

valóságba való átültetésének.
347

 

 Kelsen értelmezésében a többségi elv jelentősége nem abban rejlik, 

hogy a többség akaratát érvényesítse, hanem abban, hogy létrehozza a politikai 

cselekvés egy olyan szféráját, amely a társadalom tagjait legalább két 

csoportra osztja, akik egymással szemben a hatalomért küzdenek. Ennek a 

hatalmi harcnak végső soron a kompromisszum elérése a célja, a parlamenti 

eljárások a maguk dialektikus és kontradiktórikus, vitatkozó érvelési 

technikájukkal ezt hivatottak elősegíteni. Ebben a kompromisszumban rejlik a 

többségi elv jelentősége is.
348 

Egy a többségi elven működő rendszerben pedig 

csak akkor tud valaki sikerrel hozzájárulni a társadalmi rend kialakításához, ha 

összefog másokkal, és az összefogás szervezett keretek között történik. Éppen 

ezért a többségi elven működő demokrácia, amely a részvételi elvnek észszerű 

módon meg akar felelni, szükségképpen pártok által működtetett államot 

jelent.
349

 

 Kelsen demokrácia-felfogásának a lényege tehát a kompromisszum. A 

kompromisszum lehetőségéről a közös akarat kialakítása során kell 

gondoskodni. A társadalmi integráció a kompromisszum-kényszer 

megteremtésével érhető el, a többség és a kisebbség kontúrjai ebben a 

folyamatban alakulnak ki.
350 

Az így értett társadalmi akaratképzés csak a 

kölcsönös megértés lehetőségfeltételei között bontakozhat ki. A kölcsönös 

megértés lehetőségfeltételi pedig Kelsen szerint csak egy kulturálisan relatív 

homogén társadalomban adottak, ahol legalább egy közös nyelv létezik. 

Kelsen szerint ugyanis a nemzet elsősorban egy kulturális és nyelvi közösség, 
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a többségi elvnek csak egy nemzeti közösségben van értelme.
351

 

 Kelsen demokrácia-alappremisszája, hogy a politikai rendnek az 

egyének számára a lehető legtöbb szabadságot kell biztosítania. Ezzel együtt 

hangsúlyozza, hogy ez az elv az állami akarat kinyilvánításának az eljárására 

vonatkozik, és a részvétel elvében nyilvánul meg. Másfelől azonban azt is 

hangsúlyozza, hogy a demokráciának az állami akarat kinyilvánításának az 

eljárása során nincsen olyan előfeltételezett értéke és tartalma, amely a 

többségi akaratot meghatározná és kötelezné. Ebből következően egy 

demokratikus módon létrehozott jogrendben a szabadság határai tetszés szerint 

szűkíthetőek, extrém esetben még meg is szüntethetők. A demokrácia ugyanis 

a többségi döntéshozatal szabadságát jelenti. 

 De azt is hangsúlyozza Kelsen, hogy ahol a véleményszabadság, a sajtó 

és a gyülekezésszabadság vagy éppen a pártalapítás szabadsága nem 

biztosított, ott nem beszélhetünk többségi döntéshozatalról.
352 

A többségi 

akarat ugyanis csak ezen szabadságjogok garantálása révén érvényesülhet. 

 De akkor sem beszélhetünk demokrácáról, ha a többségi akarattal 

szemben erőszakot alkalmazunk. Kelsen szerint a népuralmat a népuralommal 

szemben nem lehet megvédeni.
353

 A demokrácia önfeladása a rendszer 

paradox előjoga, amivel a demokrácia rendelkezik az autokráciával szemben. 

A politikai szabadság elsősorban nem a jogelőtti jogok garantálásában rejlik, 

hanem tartalmi meghatározottságoktól mentes kollektív döntéshozatalt jelent, 

a rögzített, változtathatatlan normák pedig sértik a közösségi döntéshozatal 

szabadságát. A demokrácia egy önkormányzást jelent, nem pedig a többségi 

döntéshozatal alól kivont jogokat. Demokráciában az önsorsrontó többségi 
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döntéshozatallal szemben nem lehet biztos garanciákat felállítani.
354

 

 

 

 6.3.2. Az állam mint a jogalkotás rendje 
 

 

 Kelsen többségi elven működő, kompromisszumon alapuló, formális és 

relativisztikus demokrácia-felfogásával párhuzamosan értelmezhető 

jogelmélete is. Ennek a jogelméletnek az objektivitásigénye magában foglalja 

azt, hogy a jogrendszer olyan strukturális sajátosságait írja le, amelyek 

ugyanolyan módon jellemzőek egy autokráciára is, mint egy demokráciára. 

Azzal együtt, hogy az objektív leírásnak ezt a pártatlan törekvését csak az 

egyenlő szabadság elvét megvalósítani kívánó és a tudomány szabadságát 

kiemelt értéknek tartó demokrácia tolerálja. Ahogyan ez a korábbi fejezetekből 

már kirajzolódik, Kelsen demokrácia-értelmezését és a jogtudomány felfogása 

közötti párhuzamosságok a tolerancia és az objektivitás alapját is egyaránt 

képező értékrelativizmusból fakadnak.
355

 Kérdés azonban, hogy a jogelméti 

fogalomalkotás szintjén található-e olyan pont, ahol az államelmélet 

demokráciaelméleti meghatározottsága kimutatható. 

 Az általános államtan egységes fogalomrendszer megteremtésére 

törekszik. Egy zárt, szükségszerű fogalomrendszerré kell a problémák belső 

összefüggéseit összehangolni. Csak ebben az esetben emelkedhet az általános 

államtan a tudomány rangjára. Akkor, ha sikerül a benne összefoglalt 

problémákat egyetlen alapelvből kiindulva kifejteni és megoldani.
356

 

 Kelsen felfogásában az állam egy kötelezettségeket teremtő normatív 

rend, azok az emberek, akik az állam kötelékébe tartoznak, bizonyos 

meghatárorozott magatartásra vannak kötelezve egymással szemben.
357

 Az 
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állami rend egy kényszerítő rend, a kényszeralkalmazás teszi igazán azzá.
358

 

Ez a kényszerrend olyan sajátos normarendszer, amely a jogi normát olyan 

hipotetikus ítéletnek tekinti, „amely valamely feltételt képező tényállásnak egy 

a feltételtől függő következménnyel történő sajátos összekapcsolását fejezi 

ki.”
359

 Így válik a jogi norma jogtétellé. A jogtétel ezen sémája lesz a törvény 

alapformája. „Ahogyan a természettörvény bizonyos tényállást mint okot egy 

másikkal mint okozattal kapcsol össze, úgy a jogi törvény jogi feltételt kapcsol 

össze jogkövetkezménnyel. A tényállások összekapcsolásának módja az egyik 

esetben a kauzalitás, a másik esetben a beszámítás, amit a Tiszta jogtan a jog 

sajátos törvényszerűségeként ismer fel.”
360

 Az állam személyisége nem jelent 

mást, mint azt, hogy „az állam – mint az állami aktusok alanya – nem egyéb, 

mint a jogi rend megszemélyesítése.”
361

 

 Az államnak e formális fogalmán túl van egy materiális fogalma is, 

amely magát az államszervezetet jelenti. „Az állam elnevezést csak az olyan 

kényszerszabályozásra alkalmazzák, amely munkamegosztással működő 

szerveket létesít. Ezeket a központból fizetett, fegyelmi jog alatt álló ún. 

államszerveket  kötelezni lehet arra is, hogy gondoskodó tevékenységet 

fejtsenek ki, azaz elvégezzék mindazt, amit tágabb értelemben vett 

közigazgatásnak szokás nevezni. Ha az államon az állami szerveknek, az 

állami tisztségviselőknek ezt a gépezetét értjük, akkor az állam a 

jogszolgáltatáson kívül közigazgatási tevékenységet is kifejthet. Ekként a 

tágabb, formális államfogalom mellett, amely a totális jogrendet, minden jogi 

tényállás összességét jelenti, egy szűkebb, materiális államfogalmat nyerünk, 

amely csak bizonyos jogszabályok, illetőleg csak bizonyos tényállások 

megjelölésére szolgál. Az államszerv formális fogalma mellé pedig, amely 

minden jogi aktusra alkalmazható, az államszervnek egy szűkebb materiális 

fogalma járul, amely csupán határozottan minősített emberek jogi aktusaira 

alkalmazható. Az alapvetőbb persze a formális államfogalom.”
362
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 A kelseni elméletben az általános államjogtan problémái a jogrend 

érvényességének és megalkotásának a problémái s ekként jogi problémák. 

Amit Kelsen az állam elemeinek nevez, azok nem jelentenek mást, mint az 

állami rend érvényességét önmagában, valamint ezen rend érvényességének 

térbeli és személyi körét. „A három államhatalomról vagy állami funkcióról 

szóló tan pedig a jogalkotás különböző fokozatait tárgyalja, az államszervek 

csupán mint a jogalkotás tényállásai foghatók fel, s az államformák nem 

egyebek, mint a képes beszédben államakaratnak nevezett jogi rend 

megalkotásának a módszerei.”
363

 

 Az állam hatalma a jogrend érvényessége. „Ha azt kérdezzük, hogy 

miben nyilvánul tulajdonképp az állam »hatalma«, úgy azt látjuk, hogy 

lényegileg a következőkben: »aláveti« az embereket az államnak, általa 

»uralkodik« az állam az emberek felett, általa lesznek az emberek az államnak 

alárendelve, az állam »alattvalói«...”
364 

Az államhatalom nem tényleges 

hatalmat jelent, hanem egy normatív rend „hatályát”. „Teljesen hiábavaló 

fáradság az állam hatalmát kizárólag valamilyen tényleges faktumokban 

keresni. »Hatalom« vagy »erőszak« ebben az értelemben csupán ok és okozati 

kapcsolatot jelenthetne, – minthogy emberi magatartásról van szó, – lelki okok 

és okozatok kapcsolatát, vagyis az ún. motivációt.”365 

Azonban Kelsen szerint az államhatalom fogalmában nemcsak az a 

gondolat rejlik benne, hogy „az államot képviselő ember parancsol, vagyis egy 

másik ember magatartására irányuló akaratát nyilvánítja, hanem az is, hogy 

ennek a parancsnak a kiadására jogosult, erre tehát felhatalmazva van, hogy 

tekintély, és nemcsak az, hogy az alattvaló a parancsnak megfelelő magatartást 

tanúsít valamely oknak a behatása folytán, hanem az is, hogy ilyen magatartást 

kell is tanúsítania, erre kötelezve van, úgy, hogy vele szemben annak a 

»parancsnak« norma gyanánt kell érvényesülnie, s mindez annak a normatív 

rendnek az alapján van így, amely a parancsoló és az alattvaló magatartását 

szabályozza, s amelynek alapján egyedül lesz lehetségessé az, hogy az 
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egyiknek vagy a másiknak magatartását az államra »vonatkoztassuk«, az 

államnak – mint ezen normatív rend egységének – számítsuk be, úgy, hogy a 

normatív rendnek ezen gondolata nélkül egyáltalán nem is volna »állam«, 

amelynek nevében bizonyos cselekvéseket végrehajtani lehet és amelynek 

ezért egy bizonyos értelemben az ember alá lehet vetve.”
366

 

 Az államhatalom fogalmának szorosan a felhatalmazás forrásához való 

kötésében rejlik Kelsen állam mint jogrend felfogásának egyik alapvető 

demokratikus irányultsága. Az ugyanis, hogy az államhatalom nem egy 

tényleges hatalmat jelent, hanem egy „jogos” hatalmat, egy olyan hatalmat, 

amely visszavezethető a felhatalmazás forrására, a népszuverenitás elvének 

összefüggésében nyeri el igazi jelentőségét. A monarchikus elven alapuló 

közhatalomgyakorlás esetében a trónutódlás kérdésén kívül a 

közhatalomgyakorlás jogszerűségének és „jogosságának” nincs elsőrendű 

jelentősége, a hatalom kényszerítő erején van a hangsúly. Laband elméletében 

a törvény normatív erejét az uralkodó ténylegesen meglévő kényszerítő 

hatalmától kölcsönzi. Kelsen elméletében a jog kényszerjellegét „tételezik”, 

amit lefordíthatunk úgy is, hogy az önkormányzás elvének normatív erejéből 

táplalkozik.
367 

„Normáknak valamely sokasága akkor alkot egy normatív 

rendet, azaz egy relatíve önálló rendszert, ha érvényessége egyetlen normán 

alapul, amelyet e rend alapnormájának nevezhetünk. Minthogy a jognak 

sajátossága az, hogy szabályozza saját magának a megalkotását, azért 

valamely jogrend összefüggése nem más, mint a jogalkotás összefüggése. Ha 

valamely jogszabály érvényességének az alapja után kutatunk, akkor ezt egy 

olyan szabályban fogjuk megtalálni, amely a szóban forgó jogszabály 

megalkotását szabályozza. (…) Az alapnorma az állam egységének s egyúttal 

szuverenitásnak is alapja. Az állam ekként, mint legfelsőbb rend jelentkezik, 

amely felett magasabb rend érvényben nincsen.”
368
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 A szuverenitásnak ehhez a jogi fogalmához a nép egy formalizált 

felfogása párosul. Az államnép kérdése az államrend érvényességének, 

személyi hatályának problémájává válik.
369

 Amelyben nemcsak az a kérdés 

rejlik, hogy „milyen emberek részére érvényes az illető normatív rend, 

helyesebben, hogy mely emberek magatartása teszi a szabályozás tartalmát, 

hanem az is, hogy mi módon teheti emberi magatartás az állami szabályozás 

tartalmát.”
370

 Az állam népéről szóló tan Kelsen felfogásában nem más „mint a 

jogi kötelességről és a jogosultságról szóló tan, vagyis az alanyi értelemben 

vett jogról szóló tan.”
371

 Az állam normatív rendje ugyanis csak az ember 

cselekedeit ragadja meg, „csak annyiban tartozik az állam népéhez, 

amennyiben alá van vetve az állami uralomnak.”
372

 A nép egy jogközösség.
373

 

 

 

 6.4. Tiszta jogtan kontra alkotmányelmélet 
 

 

 Kelsen jogelméletének ez a demokráciaelméleti olvasata azonban 

alapvető ellentmondásoktól terhes. Attól még, hogy Kelsen jogelméleti 

fogalmait egy demokráciaelméleti kontextusba lehet állítani és bizonyos 

esetekben ki lehet mutatni, hogy elsősorban a demokratikus gyakorlatok 

leképezését jelentik, ezek még a kelseni elmélet nem kellően reflektált 

összefüggései maradnak, amelyek nem állnak össze egy rendszeres fogalmi 

kapcsolattá. Ennek a legfőbb oka Kelsen normativitásfelfogása. 

 Ahogyan ezt az előzőekben láttuk, Kelsen jogelmélete a normativitás 

egy új elképzelésén alapul, egy olyan elképzelésen, amely a normativitás 
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fogalmából az empirikus összefüggéseket ki akarja zárni. Kelsen normativitás 

koncepciója már korai korszakában is az empirikus-naturalista koncepciók 

bírálatára irányult. Álláspontja szerint a jogelméletnek a tárgyi jogot kell 

alapul vennie, s nem olyan tényeket, mint az állam akarata, vagy azt, hogy az 

állampolgárok ténylegesen mit cselekednek. Ennek a kritikának az alapja, 

mint láttuk, egyfajta reduktív szemantika,
374

 amely szerint a jogelméletnek a 

jog normatív fogalmait kell leírnia és rendszerbe foglalnia. Ezt a kritikát vitte 

színre Jellinek-bírálatában, s csak az ezt követő években fordult a 

neokantiánus irodalomhoz, amelynek segítségével a naturalizmus kritikáját 

immár egy új jogtudományi perspektívában tudta összehangolni. 

 Kelsen elmélete azonban épp a normativitás megragadásánál maradt a 

legellentmondásosabb, ami elvileg fölényét biztosította a naturalista 

koncepciókkal szemben. Az utóbbi idők legizgalmasabb elméleti vitái a 

Kelsen-irodalomban a bécsi jogtudós normativitás-felfogásához kapcsolódnak. 

A vita forrásai Herbert Hart és Joseph Raz hetvenes évekbeli Kelsen 

tanulmányai,
375

 amelyek maximálisan kiaknázzák azt, hogy Kelsen 

meglehetősen ellentmondásosan nyilatkozik tanulmányaiban az érvényesség 

és a kötelező erő fogalmának viszonyáról. Joseph Raz gazdag idézetekkel 

alátámasztott tanulmányában azt állítja, hogy Kelsen a normativitás 

igazoltságon alapuló felfogását vallja, vagyis az érvényesség és a kötelezettség 

fogalmát ugyanazon értelemben használja. „A jog érvényessége azt jelenti, 

hogy a jogi normák előírják, hogy az embereknek úgy kell viselkedniük, 

ahogy azt a jogi normák előírják, hogy az embereknek engedelmeskedniük 

kell a jognak, és alkalmazniuk kell a jogi normákat.”
376

 

Raz értelmezését viszonylag meggyőzően hárítja el Stanley Paulson 

azzal, hogy lehet, hogy vannak ellentmondások Kelsen normativitás-
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koncepciójában, de az igazolt normativitás koncepció nem illeszkedik Kelsen 

objektivitásra törekvő jogtudományi programjához, illetve annak neokantiánus 

megalapozásához.
377

 Paulson értelmezései a Kelsen-recepciónak ahhoz az 

áramlatához kapcsolódnak, amelyek Kelsen elméletét alapvetően a 

jogtudomány-felfogását megalapozó ismeretelméleti felfogások alapján és 

összefüggésében értelmezik. Joseph Raz és bizonyos mértékben Herbert Hart 

Kelsen elméletét egy olyan általános és leíró jogelméletként olvasták, 

amelynek célja a joggyakorlat lehető legjobb megragadása egy olyan elméleti 

perspektívából, amely folytatni és korrigálni akarta Kelsen jogelméleti 

módszertani felfogását. A normativitás és a jogi kötelezettség kérdése ebből 

nézőpontból vált problémává. 

Kelsen recepciójának ezt a kettősségét Győrfi Tamás a jogtudósi, a 

jogalkalmazói és az állampolgári perspektíva megkülönböztetésével fejezte ki. 

Paulson szerint a kelseni elmélet fogalmait a jogtudós perspektívájából kell 

értelmezni, míg a harti, razi kritika szerint akkor lesz a kelseni elmélet a 

legjobb megragadása a joggyakorlatnak, ha az állampolgári perspektívából is 

magyarázatot tud adni a jogi kötelezettség problémájára. Kelsen elmélete 

koherensebben értelmezhető a jogtudósi perspektívából, de ennek a 

jelentőségét azonban nagymértékben csökkenti, ha az elmélet általános 

magyarázó erejét megkérdőjelezzük. 

„Mi az alapja egy norma érvényességének általában és a pozitív 

jogénak különösen? Azaz miért kell valakinek úgy cselekednie, ahogyan azt a 

pozitív jog előírja?”
378

 – kérdezi Kelsen. Győrfi szerint ez az a pont, ahol a 

kelseni normativitás-elmélet félresiklik, amennyiben a teoretikus és a 

gyakorlati perspektívát nem határolja el kielégítően. Ebből fakad az, hogy 

Kelsen az első, alapvetően teoretikus kérdésre adott választ gyakran egyben a 

második, gyakorlati indokokat követelő kérdésre adott válasznak is tekinti, s 

mivel nem tudatosítja a perspektívák különbözőségét, így a közöttük levő 
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viszonyt sem tudja megfelelőképpen tisztázni.
379

 

 Győrfi szerint amennyiben egy elmélet nem ad választ arra a kérdésre, 

hogy miként nyújt a jog cselekvési indokokat az állampolgárok számára, úgy 

egyáltalán nem képes arra sem, hogy a normativitás jelenségét adekvátan 

megmagyarázza. Gondolatmenetének kiindulópontja az, hogy az állampolgár, 

a bíró és a jogtudós perspektívája, illetve az ezekre a perspektívákra jellemző 

állítástípusok között szisztematikus összefüggés van. A további lépéseket a 

tanulmány végén a következőképp foglalja össze: „(1) A bírónak, különösen 

az erkölcsi relativizmus álláspontja mellett, nincsenek jó indokai arra, hogy azt 

gondolja, amennyiben ő elfogadja az alapnormát, az az állampolgárokkal 

szemben kötelezettségeket keletkeztet. (2) Amennyiben a bíró úgynevezett 

távolságtartó állításokat tesz, úgy azok vagy (a) eleve feltételezik (és nem 

magyarázzák) az állampolgár kötelezettségét, vagy (b) azonos hatályúak 

lesznek azokkal a hipotetikus állításokkal, amelyek miatt viszont (3) nem 

jellemezhetik adekvátan a bíró viszonyát az alapnormához. (3) Ha a bíró 

pusztán hipotetikusan állítja az alapnorma létezését, akkor döntése is csak 

hipotetikus lehet. Mivel a bíró döntése kategorikus, ezért neki el kell fogadnia 

az alapnorma érvényességét. (4) Az alapnormára tekinthetünk úgy, mint a 

jogtudomány segédeszközére, mely lehetővé teszi, hogy normatív jelenségként 

ábrázoljunk egy hatékony kényszerrendet. Erre viszont, mint azt Kelsen is 

beismeri, nincsenek kényszerítő érveink. Ha viszont elméletünk nem tud 

számot adni arról, hogy miért normatív a jog a bírók és az állampolgárok 

vonatkozásában, akkor arra sincs nyomós érvünk, hogy miért lenne egyáltalán 

plauzibilis ezt az elméleti kiindulópontot választanunk.”
380
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7. Alapjogok és demokráciakritika. Megjegyzések Carl Schmitt és Rudolf 

Smend alkotmányelméletéhez. 

 

 

 Az alapjogok a jogosultságok egy sajátos dimenzióját jelentik. Amikor 

az alapjogokról beszélünk, akkor általában az egyén és az állam viszonyát 

firtatjuk, ezen belül is azt, hogy milyen jogok, garanciák illetik meg az egyént 

az állam túl hatalmával szemben. Az alapjogoknak ez az értelmezése a polgári 

forradalmak terméke.
381

 A meghatározás része egy fontos különbségtétel is: az 

alapjogok és a jog által biztosított szabadságok nem ugyanazt jelentik. Az 

alapjogoknak csak azok a jog által biztosított szabadságok tekinthetők, (1) 

amelyek minden ember jogait védik, és nem kötődnek valamilyen társadalmi 

státuszhoz vagy privilégiumhoz a jogalanyiság. (2) Ezek a jogok nem a 

szokásból fakadnak és nem is az uralkodó adományozza, hanem az ember 

elidegeníthetetlen jogait jelentik, minden ember egyenlő szabadságát 

védelmezik. (3) Ez a szabadság nem célhoz kötött vagy bizonyos funkcióhoz 

rendelt szabadság, hanem öncél, egy felhatalmazás, tetszőleges igények 

kielégítésére. Az olyan államban, amely a fenti értelemben vett alapjogokat 

biztosítani kívánja, a közjót az egyéni önmeghatározás lehetővé tétele 

jelenti.
382

 

 Az alapjogokat elismerő alkotmányos államok azonban elég változatos 

hagyományokra támaszkodnak.
383

 Az alapjogok angol tradíciója szerint nem 

az alapjogok képezik a jogrend alapját, hanem a parlament szuverenitása. A 

parlament az, amely az abszolút hatalomra törő uralkodóktól megvédi a 

szabadság rendjét. Nincs szükség természetjogi megalapozásra ahhoz, hogy a 

szabadságjogokat igazolják, elég csak a common law hagyományra utalni. De 

nem ez lett az alapvető jogok modern felfogásának a forrása, hanem az 
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alapjogok amerikai értelmezése, ahol a döntő kérdés az volt, hogy vajon az 

amerikai gyarmatok polgárai egyenrangúak-e az angol polgárokkal. Az 

angolok ellen vívott háborúban az amerikai telepesek az angol polgárt 

megillető jogokért harcoltak. Ebben küzdelemben formálódott ki az alapjogok 

magasabb rendűségének elve, amely szerint az alapjogok az ember 

elidegeníthetetlen jogait jelentik, amelyet az állam elismer. 

 Azokat az alapjogokat, amelyeket Amerikában meg kellett védeni 

Franciaországban létre kellett hozni, el kellett ismertetni. Ennek eredménye az 

emberi jogi nyilatkozat, amely azonban a Nemzetgyűlésben is nagy vitákat 

váltott ki. Sokan képviselték azt az álláspontot, hogy elég lenne egyetlen 

emberi jogot elismertetni, minden ember jogát a közös akaratképzésben való 

részvételre. Ezzel állásponttal szemben végül az egyéni jogokat a többség 

uralmával szemben is védő álláspont kerekedett felül. Az azonban nem volt 

vitatott, hogy az alapvető jogok tiszteletének át kell hatniuk az egész 

jogrendszert. Az uralkodó koncepció szerint a jogrendszer reformját a 

szabadság és az egyenlőség nevében a polgári jog, a büntetőjog, a rendőrségi 

jog, eljárási jogok területén is végre kell hajtani. 

Ahogyan az értekezésben arról már volt szó, a német államjog, illetve 

közjogtudomány az alkotmányosság azon eszméjének az elutasításával jött 

létre, amely az alapvető jogok kötelező erején és a népszuverenitás elvén 

nyugodott. Gerber elméletében az államhatalom korlatját jelentette az emberek 

önkiteljesedését jelentő szabadságok biztosítása, ezen szabadságok védelme az 

állam általános célja, de semmiképpen sem az egyének állammal szembeni 

jogosultsága. Jól kifejezi ez a felfogás a programszerűség és a normativitás 

feszültségeit, amely fogalmak a weimari korszak alapjog-elméleti vitáiban is 

nagy hangsúlyt kaptak.
384

 

Jellinek szerint az alapjogok pozitív jogi jelentősége abban áll, hogy a 

közigazgatás törvényszerű működésének az elvét megalapozzák. Ebből az is 

következett, hogy az alapjogok által védett szabadságokat egyszerű 
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törvényekkel korlátozni lehetett. Az alapjogoknak ez a felfogása azzal 

magyarázható, hogy a liberális polgárság a királyi abszolutizmussal való 

küzdelemben alakította ki a jogállam eszméit. Elsősorban a túlhatalommal 

rendelkező kormányzattal, különösen a rendőrséggel szemben próbált meg 

korlátokat álltani, a kormányzat működését a törvényekhez kötni, és ezáltal 

hatalmukat korlátozni. Az alapjogokat így a közigazgatás törvényszerűségét 

biztosító elvek konkretizációinak, a törvényhozó hatalomnak szóló 

programszerű állításoknak tekintették. 

A weimari alkotmány azonban nagy hangsúlyt fektetett az alapjogokra, s 

magának az alkotmánynak a szerepe is megváltozott a jogrendszerben. A 

weimari korszak alkotmányjogi vitáinak egyik kulcskérdése volt, hogy mi a 

státuszuk az alapjogoknak az alkotmányban, lehet-e egységes egészként 

tekinteni az államszervezeti és alapjogi részeket is magában foglaló alkotmány 

szövegekre? Ha igen, akkor, mi az az értékrend, amely képes egységes egésszé 

formálni ezt az alkotmányt? Az alapjogok megítélése kulcskérdése volt 

ezeknek a vitáknak, ugyanis az alapjogi fejezet sokfélesége okozta a legtöbb 

fejtörést az alkotmányt egységes egészként értelmezni akaró 

közjogászoknak.
385

 Ezek a viták a forrásai a bonni köztársaság alkotmányjogi 

gyakorlatában és dogmatikájában kiformálódott alapjog felfogásnak, amely az 

alapjogok szubjektív védelmi jellege mellett, az alapjog objektív, intézményi 

funkcióját is hangsúlyozza. Ezt a folytonosságot erősítette, hogy az ötvenes-

hatvanas években szárnyait bontogató bonni alkotmányos demokrácia két 

legnagyobb hatású államelméleti gondolkodója, Rudolf Smend és Carl 

Schmitt, meghatározó szerepet játszott a weimari korszak vitáiban is. Érdemes 

tehát alaposabban is megvizsgálni alapjog felfogásukat. 
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 7.1. Carl Schmitt: az alapjogok és a „politikai“ 
 

 

A németek alapjogait és alapvető kötelességeit a weimari alkotmány második 

része tartalmazta. A weimari demokrácia alapítói egy új állam felfogást 

próbáltak megalkotni. Ez az új német állam, nem egy polgári-liberális, nem 

egy bolsevik-szocialista, hanem egy szociális állam eszményeit tűzte ki célul. 

Ennek megfelelően az alkotmány alapjogi katalógusa nemcsak az olyan 

klasszikus liberális szabadságjogokat tartalmazta, mint a személyi szabadság, 

mozgás szabadság, szólásszabadság, vagy éppen a magánszférát védő 

levéltitok, hanem a szociális jogoknak is egy széles katalógusát kínálta, amely 

nemcsak a család és ifjúság védelmét, és a társadalombiztosítást garantálta, 

hanem az egészséges lakókörnyezetről való gondoskodást is. Külön fejezet 

foglalkozott az egyházak védelméről, külön szakaszok védték a 

közalkalmazottak jogait. A weimari alkotmány az alapvető jogok eddig soha 

nem látott széles körének biztosítását vállalta. Ennek köszönhetően már 

kezdetektől vita övezte, hogy itt csupán egy „frakciók közötti 

kompromisszumról” van szó, amely pusztán deklaratív, programszerű 

elveknek a gyűjteménye, vagy egy áll mögötte egy egységes háttérelképzelés a 

különböző rendelkezések közötti viszony rendjéről. 

 Schmitt alapjogelméletét az 1928-ban megjelent alkotmányelméleti 

alapvetésében fejtette ki először,
386

 és ezt pontosította a későbbiekben.
387

 

Schmitt érvelése szerint az alapvető jogok ünnepélyes kinyilvánítása olyan 

elveknek a rögzítését jelenti, amelyen egy nép politikai egysége alapul, ezen 

elvek érvényességének alapvető feltétele, hogy ez az egység mindig újra és 

újra létrejöjjön.
388

 Ilyen egységet létrehozó cselekedetnek tekinthető az 
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amerikai függetlenségi nyilatkozat, vagy a francia emberi jogi nyilatkozat. 

Weimarban is volt egy ilyen akarat a szabadság és az igazságosság rendjének a 

megújítására és megszilárdítására. De az alapjogi katalógus sokszínűsége 

megakadályozta, hogy megtörténjen egy olyan az állam „éthoszát” 

meghatározó kinyilatkoztatás, mint a fenti történeti példákban. Az ideáloknak 

az a kevercse, amely a weimari alkotmányban található, nem tudja betölteni a 

küldetését, helyette a politikainak egy másik értelme, a barát-ellenség viszony, 

teremti meg a politikai egységet. A nép az állam az új elveit a külső 

ellenséggel szembeni harcban védelmezi meg.
389 

„A weimari alkotmány 

második fő részében (...) a materiális-jogi eltérések alkotmánytörténeti 

szempontból példátlan terjedelemben kerülnek tárgyalásra, számos 

„lehorgonyzáson“, szavatosságon, sérthetetlenség-nyilatkozatokon, 

biztosítékokon és más materiális-jogi szabályozásokon keresztül. A birodalmi 

alkotmány e második részének pontatlan, félrevezető címe: „A németek 

alapjogai és alapvető kötelességei“. Valójában azonban ez egy, az első, a 

parlamentáris törvényhozó állam berendezkedésére vonatkozó fő résszel 

szembeni heterogén, második alkotmány.“
390

 

Schmitt álláspontja szerint a weimari alkotmány alapjogi része 

ellentmondásban van az alkotmány államszervezeti rendelkezéseivel.
391

 Az 

ellentmondás oka abban rejlik, hogy míg az államszervezeti részek korlátlanul 

biztosítják az alkotmány megváltoztathatóságát, addig az alapjogi fejezetek 

ennek korlátokat szabnak. „A funkcionalista legalitásrendszer elvi 

értéksemlegessége és a tartalomra vonatkozó alkotmányos garanciák elvi 

értékközpontúsági között nincs középút.“
392

 Schmitt diagnózisa szerint „(a) 
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weimari alkotmány szó szerint kettéhasadt első részének értéksemlegessége és 

második fő részének értékhalmai között.“
393

 Következtetése szerint az 

alkotmány két ellentétes részének küzdelmét csak rendkívüli intézkedésekkel 

lehet orvosolni. „A weimari alkotmány második fő része a különbözőféle 

magasabb rendű legalitásoknak egy teljes heterogenitásban még alig 

tudatosult, még kevésbé átgondolt összevisszaságát és egy ellen-alkotmány 

egy darabját tartalmazza. Ennek következtében itt két különböző „elv“ és 

„rendszer“ van. Ennek a mai német német államjog számára – melynek 

kezelnie kell ezt az ellentmondást, miközben megszeretne az értékmentes 

funkcionalizmus középútján – az a figyelemreméltó eredménye, hogy az 

általános szabadságról és tulajdonról szóló alapvető polgári-államjogi elvek 

csak az 51 százalékos „alacsonyabb rendű“ legalitással, míg a vallási 

közösségek, hivatalnokok (és a szakszervezetek sikeres aktualizálása esetén a 

szakszervezetek) jogai ezzel szemben a „magasabb rendű“ legalitással 

rendelkeznek. Ezen kívül az összállami struktúrára nézve az a további 

következmény is adódik, hogy elkerülhetetlenné válnak bizonyos, a 

törvényhozó állam ellen irányuló kormányzati, igazgatási és 

igazságszolgáltatási berendezések hatalmi elemei.“
394

 

Ennek az értelmezésnek a hátterét az a gyakorlati politikai helyzetértékelés 

adja, amely szerint a weimari alkotmányos rendet már csak egy a birodalmi 

elnök rendkívüli jogköreire támaszkodva és azokat felhasználva lehet 

megmenteni. Schmitt tagja volt annak a szűk körnek, akik elsősorban 

Schleicher vezetésével a weimari alkotmányos rendet elnöki diktatúrán 

alapuló konzervatív-monarchikus szellemiségű kurzussá kívánták alakítani.
395

 

A Legalitás és legitimitás alkotmányos érvelései már ezt az átrendeződést 
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kívánták előkészíteni. Az alkotmányban rejlő feloldhatatlan ellentétek 

hangsúlyozásának ebben rejlett a jelentősége, ez a stratégia jól kivehető 

egyezést mutat Bismarck joghézag elméletével, amit a porosz alkotmányos 

válság idején vetett be a kancellár a hatalmi állam igazolására. 

 Schmitt felfogása szerint nem hozható létre egy társulás értelmében 

felfogott politikai közösség, csak a barát/ellenség megkülönböztetése képes 

létrehozni politikai egységet.
396

 „Az, hogy az állam egység, mégpedig a 

mértékadó egység, az állam politikai karakterén alapul. A pluralista elmélet 

vagy a társadalmi szervezetek föderalizmusa révén egységesülő állam 

államelmélete pusztán az állam felbomlásának, illetve cáfolatának az 

elmélete.”
397

 Kelsent pluralista felfogását is ezért bírálja, mert álláspontja 
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szerint nem ad választ a politikai egység kérdésére.
398

 Schmitt álláspontja 

szerint a politikai egységet csak az ellenséggel szembeni harc teremtheti meg 

„a mobilizálódás napján az egész eddig fennálló társadalom közösséggé 

formálódik.”
399

 

A politikai egység fogalmától meg kell különböztetni a társadalmi 

homogenitás fogalmát. Ezt a fogalmat Schmitt a demokráciával 

összefüggásben használta, egyfajta értékrendeli egyetértést fejez ki, amely a 

demokrácia fennmaradásához szükséges.
400

 Schmitt politikai diagnózisa 

mintha ezzel fogalommal válik teljessé: Mivel a demokáciához szükséges 

társadalmi homogenitást nem lehet létrehozni, nem marad más, mint a 

barát/ellenség relációban létrehozott egység és az autokrácia. 

 Ám a politikai egység, elsősorban a szuverenitás fogalmához 

kapcsolódó fogalma, és a társadalmi homogenitás feltételének a viszonya 

nincs tisztázva Schmitt elméletében. 

 Némi támpontot szolgáltathat ehhez Schmitt nép illetve az ehhez 

kapcsolódó reprezentáció felfogása. Schmitt megkülönböztette a népet mint 

minden jogi meghatározottság előtti entitást az állampolgárok közösségétől 

mint jogi meghatározottságok által teremtett entitástól. A nép mint 

alkotmányozó hatalom az alkotmány előtt és fölött áll. A nép az alkotmányos 

gyakorlat mellett is megmarad, mint szervezetlen és formátlan egység. Az 

alkotmányos döntések alanya a szuverén nép. A nép akarata azonban nem 

szorítható be jogi keretek közé. A nép egy olyan fogalom, amely csak a 

nyilvánosság szférájában létezik. A nép a nyilvánosságon keresztül tud jelen 

lenni. Csak a jelenlévő, a tényleg összegyűlő nép számít népnek. Csak a 
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tényleg összegyűlt nép tudja a tetszését kinyilvánítani.
401

 A politikai egységet 

a reprezentációnak ez az aktusa hozza létre, ez a tetszésnyilvánítás, 

megerősítés, akklamáció minden állam létezésének a feltétele. De nem 

világos, hogy ez a nép milyen döntés meghozatalára gyűlt össze? A békes 

együttműködés feltételeiről kívánnak megállapodni, vagy az ellenség 

meghatározásáról fognak döntést hozni? A schmitt-i felfogásból az utóbbi 

következik, de kétséges, hogy az ellenségek meghatáozásának lelkesítő ereje 

elegendő az alkotmányozáshoz. Schmitt politikai egységről vallott nézete, és 

reprezentáció felfogása közelebb áll a monarchikus elven alapuló államhoz, 

mint a demokráciához.
402

 

 Annak ellenére, hogy az alapvető jogok garantálásának nincs 

egységképző ereje, jelentősége még van, a német birodalom alkotmányos 

demokráciává alakult át, ahol az alapjog mind a jogalkotás, mind a bíráskodás 

és mind a kormányzat számára alapvető mércét szolgáltat.
403

 Schmitt 

álláspontja szerint azonban nem alkotható meg az alkotmányt egybefogó 

háttérelmélet, az alapjogok liberális felfogása nem egy ilyen megalapozás 

részét képezi. Csak annak leírásáról van szó, hogy az alkotmányozók a német 

birodalmat egy alkotmányos demokráciává alakították át, amely demokratikus 

elveken nyugszik, a polgári jogállam elveit az alkotmányos állam 

követelményeihez igazítva. Ezt fejezik ki olyan alapvető elvek, mint például 

az, hogy az alapvető jogokat törvény által sem lehet megsemmisíteni.
404

 

 Schmitt a weimari alkotmány második részében található 

rendelkezéseknek nem egységes háttérelméletet próbál adni, hanem a 

rendelkezések sajátos struktúrája és logikája alapján differenciál közöttük, és a 

következő rendet alakítja ki: 

Alapjognak csak az egyéneket az állammal szemben megillető jogokat 

lehet tekinteni. Az egyén és az állam közötti alapvető hatalommegosztási 
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viszony jelöli ki az alapvető jogok határait. Ezek az alapvető jogok az állam 

elismerésének feltételei, un. jogok előtti jogok. Az alapjogokat meg kell 

különböztetni más az alkotmány által biztosított vagy védett jogoktól. Az 

alapvető jogok egy polgári jogállamban csak olyan jogok lehetnek, amelyek 

egyfajta állam előtti vagy állam fölötti érvényességgel rendelkeznek, olyan 

érvénnyel, amelyet az állam nem a törvények mércéje alapján biztosít, hanem 

a törvények előtt adottnak feltételez és véd. Ebből következően csak 

korlátozott mértékben és csak meghatározott eljárásokban korlátozhatóak. 

Ezen alapvető jogok védett jogi tárgya a szabadság, az egyéni szabadság 

államtól elvileg ellenőrzésmentes játéktere. Ebből következően az alapvető 

jogok egyben szabadságjogok is, mint például a vallásszabadság, amelyet 

Jellinek az alapjogok ősforrásának tart, személyes szabadság, tulajdon 

szabadsága, véleménynyilvánítás szabadsága. Ezek a szabadságjogok pedig 

alapvetően védelmi jogokat jelentek. Rendeltetésük az, hogy megvédjék az 

egyént az állam önkényes beavatkozása elől. Ezek a szabadságjogok tehát a 

törvények felett állnak, nem a törvények mércéi szerint kell őket megítélni, 

mert valamilyen alapvetőbb forrásból származnak, mint a törvények.
405

 

Ebben az értelemben alapvető jogoknak csak az egyén liberális emberi jogait 

tekinthetjük. E jogok jelentősége és a elismerése abban rejlik, hogy ők fejezik 

ki a polgári jogállam hatalommegosztási elveit: az állam korlátozott és 

ellenőrizhető beavatkozási lehetőségeit. Ezek az alapvető jogok 

állampolgárságra tekintet nélkül minden embert megilletnek (pl. lelkiismereti 

szabadság, személyi szabadság, lakás sérthetetlensége, levéltitok, 

magántulajdon.)
406

 

 Vannak olyan alapjogok is, amelyek arra jelentek jogot, hogy más 

egyénekkel kapcsolatba lépjenek. Ezeket a szabadságjogokat 

(véleménynyilvánítás szabadsága, kultuszszabadság, sajtószabadság, 

gyülekezési szabadság, egyesülési szabadság) Schmitt csak addig tekinti igazi 

alapvető jogoknak, míg megőrzik politikamentességüket. Amíg a magánszféra 
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szabadságát jelentik, addig illeti meg őket az emberi jogoknak járó abszolút 

jogvédelem.
407

 Az abszolút jogvédelmen egyébként nem korlátozhatatlanságot 

ért Schmitt, hanem a korlátozás kivételességének az elvét.
408

 

 A jogok másik csoportját képezik a demokratikus állampolgári jogok. 

Ezeket is alapjogoknak hívják, de ezek nem tekinthetők emberi jogoknak, ezek 

nem az államon kívüli szabadság jogai, hanem az állampolgárból, a citoyen-

ből indulnak ki. Tehát – hangsúlyozza Schmitt - van egy nagyon lényeges 

politikai karakterük. 

 Az állam életében való meghatározott, korlátozott mértékű részvételről 

szólnak ezek a jogok. Ezek nem illetnek meg minden embert, csak a politikai 

közösség tagjait. Ezek a jogok a politikai létezés feltételei, barát és ellenség 

megkülönböztetés lehetőségét teremtik meg. Az egyenlőség demokratikus 

eszméje hatja át őket. Ide tartozik a törvény előtti egyenlőség elve, petíciós 

jog, választó- és választhatósági jog, közhivatalviselés joga.
409

 

Különböznek ezektől a jogoktól a szociális jogok, amelyek valamilyen 

szolgáltatást várnak el az államtól. Ezek korlátozott jogok, amelyek az állam 

szolgáltatására vonatkoznak. A szociális jogok feltételeznek egy állami 

intézményrendszert, amelyhez a jogosultak hozzátartoznak. A szociális 

jogokat Schmitt szerint félrevezető alapjogoknak nevezni.
410

 

 Az alapjogok szkeptikus értelmezése az alapjog egy szegszorító 

felfogásával egészült ki, amelyhez sajátos, a törvényhozói hatalmat korlátozó, 

antiparlamentáris elemeket társultak. Ilyenként értelmezhető Schmitt 

alapjogelméletét kiegészítő az intézményes garanciák elmélete. A weimari 

alkotmány második fejezete nemcsak alapjogokat, hanem intézményes 

garanciákat is tartalmaz. 

 Az intézményes garanciák fogalmi eleme a közjogi jelleg. Ilyen közjogi 

jellegű intézményes garanciáknak tekinthetők az önkormányzatok, a 

köztisztségviselő, de a tudomány és a tanítás szabadsága, és a vallási 
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közösségek is. Az olyan magánjogi jogintézményeket, mint a házasság, 

tulajdon vagy az öröklés, nem intézményes garanciák, hanem 

intézményvédelem illeti meg. Schmitt szerint az alkotmányjogi szabályozás 

ezeket az intézményeket különös védelemben részesíti, és ennek a különös 

védelemnek a célja, hogy megakadályozza, hogy ezeket az intézményeket 

egyszerű törvényekkel korlátozzák. A jogalkotónak nem szabad kiüresíteni, és 

jelentőségüktől megfosztani ezeket az intézményeket.
411

 

 Schmitt alkotmányelméletének másik sajátossága, hogy nem egy 

jogászi, hanem egy politikai alkotmány felfogáson alapul. Az alkotmány 

hozza létre a politikai egység formáit és kereteit, de az alkotmány egyben 

feltételez is egy politikai egységet. Tehát maga a politikai egység nem az 

alkotmány megalkotásával jön létre. Schmitt álláspontja szerint az 

alkotmányozáshoz mindig hozzátartozik egy cselekvőképes szubjektum, 

akinek az akaratából az alkotmány megszületik.
412

 De ennek a cselekvő 

szubjektumnak a karaktere nem a népre van fazonírozva. 

 

 

 7.2. Rudolf Smend: alapjogok és integráció 
 

 

Rudolf Smend egy korai tanulmányában arról értekezett
413

, hogy szemben az 

amerikai vagy a svájci alkotmánnyal a német birodalom alkotmánya nem 

népszerű, egy rosszul megírt nehezen érthető szöveg. A német nép nem érzi 

magáénak, soha nem lesz a nemzetállami lét olyan alap dokumentuma, mint az 

amerikai vagy a svájci. A német császárság alkotmányának kötelező ereje 

csupán egy diplomáciai okiraton alapszik, de ez a diplomatikusság 

meghatározza az alkotmány egész gyakorlatát. Különösen a szövetségi állam 
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és a tagállamok viszonyát. Min alapszik a tagállamok együttműködési 

kötelezettsége a monarchiával szemben? Az írott alkotmány szövege nem 

egyértelmű ezzel kapcsolatban. Az alkotmány nem ír elő kötelezettségeket a 

tagállamoknak. A viszonyt nem ez a hangnem jellemzi, hanem inkább a 

diplomácia világát jellemző udvariasság. A kapcsolat alapja - Bismarck 

szóhasználatára utalva leginkább a „hercegek hűségén” alapul, ez az erény a 

monarchikus föderáció alapja. A szövetségi szinten ápolt hazaszeretett érzése 

nem irányul a tagállamokkal ellen, a helyi elköteleződések csak kiegészítik az 

egységet teremteni kívánó identitás mintákat. A szövetségi állam hatalmából 

minden tagállam részesedik, míg a szövetségi állam nem avatkozik be a 

tagállami ügyekbe.
414

 

 Smend felfogása szerint az alkotmány lényege a politikai integráció. 

Alkotmányelméleti megközelítésének a középpontjába az integráció fogalmát 

állította. Az államforma formalista elméleteivel szemben próbálta meg 

kialakítani az államformák egy dinamikus, a politikai integrációra épülő 

elméletét. Az államformák három típusát különböztette meg, a 

parlamentarizmust, a monarchiát és a demokráciát. A parlamentarizmusban a 

politikai integráció fő hajtóereje a vélemények nyilvános csatája, a választási 

harc. A funkcionális integráció ez a formája a szabadság és a korlátozott állam 

eszméjén nyugszik, de nem ezek az eszmék számítanak az integráció fő 

felhajtó erejének, hanem a vélemények harca.
415

 Ezzel szemben a 

monarchiában a politikai integráció alapja egy közös értékrendszer, ez az 

értékrend nem politikai viták tárgya. A királyság képviseli és szimbolizálja a 

közösség legfőbb állandó értékeit. A demokrácia hasonlóan a monarchiához 

egy közös értékrenden alapul, amely a nemzet éthoszára építve. A 

demokratikus akaratnak a népszavazásokra építő változata egy autoriter, 

ellentmondást nemtűrő, zárt, nemzeti elvre épülő rendszer. A modern 

alkotmányelméletnek az integrációból kell kiindulni, amely egy értékrend által 

meghatározott, ahogyan az a monarchiában és a demokráciában is 
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megvalósult, és amelyet a parlamentarizmus funkcionális-dialektikus 

integrációs eszközei tartósan megújítottak. A modern alkotmányelméletnek 

ezen ideáltipikus integrációs formák tanulságai kell építenie, ezek egy 

megfelelően kevert változata lehet az, amit a weimari korszak államéletére 

vonatkoztatni lehet.
416

 

 A véleményszabadságról tartott 1927-es előadása egyfelől a már 

formálódó integráció elméletére épült, másfelől pedig a weimari államelmélet 

módszertani vitájának jegyeit viselte magán. Célkitűzése az alapjogokkal 

kapcsolatos pozitivista felfogás bírálata.
417

 Ez a felfogás az alapjogokat nem a 

törvényhozó hatalom korlátjának, hanem a közigazgatás törvényszerűségének 

biztosítékának tekinti. Smend bírálata arra irányult, hogy rámutasson, hogy a 

pozitivisták nem ismerik fel az alapvető jogok igazi jelentőségét a 

parlamentáris demokráciában, és ez kapcsolatban van azzal, hogy az 

alkotmány törvényektől különböző sajátos értékét is alulbecsülik. A alapjogok 

egyrészt szubjektív jogok az állam hatalmával szemben, de igazi 

jelentőségüket onnan nyerik el, hogy egyben egy materiális értékrendet is 

megvalósítanak. Smend szerint az alkotmány különleges jelentőségét az adja, 

hogy egy közösség értékrendjét közvetíti. A monarchia bukása után az 

alapjogok a megnövekedett jelentőségüket nem az állammal szembeni védelmi 

jellegüknek köszönhetik, és nem is a parlamenti többséggel szembeni 

kisebbségvédelmi funkciójuknak, hanem annak, hogy az olyan szimbólumok 

mellett, mint a birodalmi lobogó, a közösség tárgyi értékeinek az egységét 

reprezentálják.
418

 Az alapjogoknak ez a vonatkozása még a monarchia idejéből 

származik. Az új jogrend által védett alapjogok erősebb jogosultságokat 

jelentek, mint a monarchia korában, de ezek a jogok nem korlátokat 

jelentenek, hanem magát az államot erősítik, az állami hatalmat, amelyet ezen 

jogok nevében gyakorolnak, és ami ezért tud hatékonnyá válni.
419
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 Smend nem vitatja, hogy véleménynyilvánítás szabadsága az egyének 

egy kiemelten fontos alapjoga, amely a lelkiismereti szabadsággal 

összefüggésben a személyiség legalapvetőbb értékeit védi, de ezzel még nem 

tártuk fel ennek az alapjognak a teljes értelmét. A véleménynyilvánítás 

szabadsága ugyanis a politikai közélet formái kialakításának alapvető 

intézményes feltétele.
420

 Különösen a sajtó szabadságának, illetve a 

szólásszabadságával összefüggő egyesülés és gyülekezési szabadságnak a 

biztosítása fontos a közösségi álláspontokat, véleményeket megjeleníteni 

képes politikai élet kialakítása szempontjából. A véleménynyilvánítás 

szabadságának ez a csoportképző funkciója nemcsak az értelme és motívuma 

ennek az alapjognak, hanem hozzátartozik az általa védett tényállásokhoz.
421

 

 De Smend a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban egy 

másik problémával is foglalkozik. A közhivatalnokok szólásszabadságával. 

Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a közhivatalnok, a közalkalmazott 

szólás szabadsága nem veszélyeztetheti azt a sajátos közcélt, aminek a 

szolgálatára szerződött.
422

 Ez különösen fontos összefüggés a tudomány és a 

kutatás szabadságával kapcsolatban, mivel Németországban az egyetemi 

professzorok a köz szolgálatára szerződött tanárok. A német rendszer akkor, a 

kutatással foglalkozó professzori státuszt nem ismert, szemben a francia 

modellel. Ennek viszont  - mondja Smend - kihatása van a tudomány és 

tanítási szabadság terjedelmére. Ahogy a teológia tanárától elvárható egy 

pozitív viszony a kereszténységhez és az egyházhoz, úgy az államtudományok 

oktatójától is elvárható egy pozitív viszonyulás az államhoz, az alkotmányhoz. 

Az a jogi oktató, aki a fennálló jogot értelmetlen és erkölcstelen jogként 

oktatja, az éppúgy nem teljesíti az oktatási kötelességét, mint az, aki nem tartja 

meg az óráit.
423

 

 A véleménynyilvánítás szabadságának a magyarázata az alkotmány 

nem jogi felfogásához kapcsolódik, hasonlóan Schmitt felfogásához, azonban 
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Smend nem a politikai fogalmához fordul, hanem inkább az erkölcsi-kulturális 

kötelékekben keresi az alkotmány normativitásának az alapját. Az alapjogok 

egyrészt egy zárt érték- és kultúrrendszert normákba foglalni, másrészt ez az 

értékrendszer egy nemzeti kultúrának, a német kultúrának az alapvető 

általános értékeit jeleníti meg.
424

 Az államnemzet tagjai ezeken az értékeken 

keresztül válhatnak a nemzet, a nép részéve. Tehát az alapjogok egyfelől egy 

kulturrendszert jelenítenek meg, másfelől pedig a politikai integráció, a néppé 

válás letéteményesei. Ennek a tárgyi integrációnak a másik fontos vonatkozása 

is van: az állami hatalom, a jogrendszer akkor legitim, ha az alapjogokok által 

megjelenített értékrendnek megfelelően működik.
425

 

 Az alapjogoknak ez a rendszere a szellemtudományok tárgya, amit a 

jogtudománynak is tudomásul kell vennie. Egyfelől mert a jogrendszer 

legitimációjáról van szó, másfelől az alapjogok szellemtudományi vizsgálatára 

szükség lehet a pozitív jog értelmezésekor, harmadrészt pedig ahhoz, hogy 

helyesen értelmezzék az egyes esetekben, szükség van az alapjogokhoz 

kapcsolódó szellemtudományi összefüggésrendszerre.
426

 

 Smend alapjog-elméletének összegzését egy a német birodalom 

alapításáról megemlékező berlini, egyetemi ünnepségen elmondott beszédében 

foglalta össze.
427

 

Minden korszaknak van egy sajátos emberképe. Az emberképről illetve a 

polgárról alkotott elképzelések nélkül nem gondolható el a jog. Smend szerint 

ez az emberkép a pozitív jogról való tudás előfeltétele.
428

 A kérdés az, hogy a 

weimari alkotmány milyen emberképen alapul, a közösséghez tartozó 

polgárén (Bürger) vagy a független, emancipálódott polgárén (Bourgeois)?
429

 

A közösséghez tartozó polgárnak nem jogai vannak az állammal szemben, 

hanem az állam az ő életvalósága, ahogyan az a görög polisz polgárának is 

volt.  Az, hogy egy alkotmánynak milyen emberképe van az alapjogok 
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értelmezéséből lehet megtudni. Smend szerint a német alkotmányfejlődés nem 

a polgárság alkotmányát, hanem a burzsoázia alkotmányát eredményezte. S 

azok az alapjogok, amelyet az alkotmány biztosít inkább a burzsoák alapjoga, 

és nem a polgároké. A német alkotmányfejlődés során az egyén 

emancipálódott az államtól és bizonyos garanciákat kapott az állammal 

szemben, az államon kívüli magánszférát védve ezzel. De ezzel szemben a 

politikai életben nem alakított ki hasonló védett területet. Az óliberális 

alapjogelmélet szerint, amennyiben az állam nyugton hagyja az egyént, az 

intelligens egoizmusára építve, a leghasznosabb módon tudja kielégíteni a 

szükségleteit. Ez azonban nagyon távol van attól a forradalmi pátosztól, ami 

az emberi jogok sajátja volt. A formalista államelmélet pusztán úgy tekintett 

az alapjogokra, mint a közigazgatás törvényszerűségének biztosítékára, amely 

leginkább a rendőrség önkényének megfékezésére szolgált. De teljesen 

elveszett az alkotmányszövegek patetizmusa és pozitív tartalma, a szabadság, 

az egyenlőség és a saját tulajdon öröme, hogy saját hitük és meggyőződésük 

szerint élhetnek. A formalista felfogás túl száraz és negatív. A szabadság 

nemcsak a magánszféra védelmét jelenti a rendőrséggel szemben, ahogy Carl 

Schmitt hangsúlyozta alkotmánytanában.
430

 

 A államtól távolságot tartó apolitikus polgár eszméje nem felel meg a 

polgári-jogállam eszméjének, nem felel meg a weimari alkotmány 

valóságának. Az alapjogok elismerésére a német államokban más 

körülmények között került sor, mint a mintául szolgáló Franciaországban. 

Nem volt forradalom, amely az egyének szekuláris emancipációját követelte 

volna. Mások voltak az alapjog-felfogás társadalometikai feltételei. Hogy mi 

ez a különbség, jól mutatja az 1794-es porosz alkotmány, amely nem 

megszüntette az állam rendi alapjait, hanem hivatásrendre alapozva az állami 

munkamegosztás egy új rendjét alkotta meg. Amely nem stabilizálódhatott 

volna pusztán a haszonelv vagy a jogi kötelezettség alapján. Ez a hivatásrend 

nem intézményesedett volna, ha a polgárok nem sajátították volna el a 
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keresztény hivatásetika tanításait.
431

  

Az alapvető szabadság nem a burzsoá emancipáció az államtól, hanem az 

állam polgári megalapozása. A nagyon szoros kapcsolatot az alkotmány 

államszervezeti és alapjogi részei között a német polgárok „hivatásjoga” 

teremti meg,
432

 a társadalomban aktívan részt venni kívánó szabad polgár 

hivatáserkölcse. 

 Smend alapjog elméletében tehát arra törekszik, hogy az alapjogok 

politikai integrációban betöltött szerepének alkotmányon túlmutató elemeire 

mutasson rá. 
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 8. Összegzés 

 

 

I. A közjogtudomány művelésének az alkotmányosság keretei között 

van értelme, a jogi keretek között működő politikai intézmények gyakorlatai 

jelentik ugyanis a tárgyait. Az alkotmányosság eszményének alapja a jog 

uralma. Ez egy olyan politikai rendszert feltételez, ahol a közhatalom-

gyakorlás alapjait és határait a jogrend határozza meg, egy olyan jogrend, ahol 

az alkotmánynak megkülönböztetett jelentősége van. Az alkotmányosságnak 

ez az értelmezése egyáltalán nem magától értetődő, az autokratikus politikai 

rendszerek bírálatán és elutasításán alapul. A közjogtudományt ez az implicit 

normatív kiindulópont különbözteti meg az állam, vagy a politika 

tudományától: a jogrendet megsértő közhatalomgyakorlás illegitim. A 

közjogtudomány akkor tett szert igazi tekintélyre, akkor volt képes leválni az 

állam és a politikai tudományairól, amikor ennek az implicit normatív 

kiindulópontnak a létét és jelentőségét felismerte és a következményeit 

feldolgozta. 

Az értekezésben államelméleti kérdésekkel csak meghatározott, sajátos 

nézőpontból foglalkoztam, a tételes közjogot értelmező közjogtudomány 

perspektívájából. Arra igyekeztem választ találni, hogy milyen kapcsolat van 

az alkotmányhoz kapcsolódó, abból kiinduló közjogi érvelésekben a 

jogdogmatika és az állam egy általános elmélete között.  

Az értekezés során azon belátás alapján olvastam újra a leíró jogászi 

módszer iránt elkötelezett elméleteket, hogy egy a fennálló jogrendet 

értelmező és magyarázó elmélet, illetve az ehhez kapcsolódni szándékozó 

konceptuális elmélet szükségképpen hermeneutikai. A közjogtudomány 

kereteit jelentő hermeneutikai szituáció egy sajátos értelemben vett politikai 

helyzetet jelent. A politikain itt a politikai moralitáshoz kapcsolódó 

összefüggéseket értem. A közjogtudomány alapját jelentő alkotmány ugyanis 

nemcsak a közhatalomgyakorlás intézményes kereteit határozza meg, hanem a 
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közhatalomgyakorlás igazolásának a feltételeit is. A közjogtudomány politikai 

jellege ebben az összefüggésben abból származik, hogy az alkotmány 

értelmezéséhez kapcsolódó közjogi magyarázatok feltételezik az alkotmány 

igazolhatóságát. Az alkotmány igazolóelvei meghatározzák a közjogtudomány 

fogalomhasználatának a kereteit is. 

 A dolgozat tárgyát olyan közjogi koncepciók képezték, amelyek a 

közjogtudománynak az igazolási kérdésektől való függetlenségét deklarálták, 

így kívánták megalkotni a közjog egységes és kiszámítható, a tudományosság 

igényeinek megfelelő fogalomkészletét. Ennek a formálódó 

közjogtudománynak a fogalmi karakterét nem az alkotmány és az 

alkotmányosság fogalma határozta meg, hanem az állam definíciója. Az állam 

fogalmi jegyeihez illesztették a közjog alapvető intézményeinek és az 

alkotmánynak az értelmezését. Ha az elméleteket történeti összefüggéseikkel 

együtt értelmezzük, akkor ebből az értelmezésből az világlik ki, hogy az, hogy 

az állam vált a közjogi fogalmi elemzések kiindulópontjává, nem egy általános 

ismeretelméleti vagy társadalomelméleti belátás következménye, hanem 

sokkal inkább egy világos kontúrokkal rendelkező alkotmánypolitikai 

világkép része, amely a francia és az amerikai forradalmak nyomán kialakult 

republikánus alkotmányosság-diskurzus elutasításán alapult. Ezek az 

elméletek a Német Birodalom monarchikus alkotmányát egy legitim 

alkotmányként fogadták el, és ez leszűkítette a lehetséges fogalomalkotás 

kereteit.  

Az állam fogalmának meghatározó jelentősége a német közjogi 

hagyományban abból származott, hogy a közjogtudományi program 

megteremtésének az igénye elválaszthatatlanul összekapcsolódott az egységes 

német politikai közösség és az egységes német állam megvalósításának 

politikai programjával, és ennek a porosz hegemónián alapuló 

hatalompolitikai megoldásával. Ennek a politikai programnak az állapota 

nagyban befolyásolta a német közjogtudomány alakulástörténetét, ebből 

fakadt az a sajátosság is, hogy a kezdetekben a közjogtudomány a hatalom 

fogalmára épülő állam tudományává vált. A közjog és a politikai realizmus 
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feszültségei a német államjogtudományi diskurzus központi kérdéseinek 

számítottak. 

II. Gerber tekinthető a német közjogtudomány atyjának, akinek célja az 

volt, hogy a közjog egy olyan zárt logikai fogalomrendszerét hozza létre, 

amelyet a német pandetisztika a magánjogban létrehozott. A közjog egy olyan 

fogalmi rendjén próbálta meg kialakítani, amely képes függetlenné válni a 

természetjogias igazolóelméletektől és a politikától. Ehhez a közjog általános 

fogalmainak a megalkotására volt szükség, illetve arra, hogy ezen konstruált 

fogalmak egy rendszert alkossanak. Gerber ezen törekvése nagyban 

hozzájárult a mai közjogtudomány kereteinek a kialakításához. 

A konstruktív fogalmi tudománynak ez a közjogi elmélete azonban csak 

korlátozottan tudott megfelelni módszertani célkitűzéseinek. Az 

elemzésemben rámutattam, hogy Gerber általános fogalmai sokkal közelebb 

vannak a spekulatív filozófia fogalomhasználatához, mint ahogyan azt az 

elmélet önértelmezése sugallja. A személy, az akarat és a nép fogalmai a 

Savigny által közvetített idealista filozófiai hagyományból származtak. De 

nemcsak a spekulatív filozófiával maradt viszonylagos közeli kapcsolatban ez 

a közjogi dogmatika, hanem a politikai cselekvések világával is. Az állam 

általános fogalmának elemei az alkotmányos monarchia konzervatív, a 

parlamentarizmust elutasító értelmezéséből származtak. Az állam 

személyiségének és akaratának elmélete a német alkotmányos monarchia 

parlamentarizmus-kritikájához kötődött. 

III. Laband Gerber módszertani felfogását követve alkotta meg a Német 

Birodalom államjogtudományát. Államjogi kézikönyvének általános 

elismertsége és gyakorlati hatása nemcsak személyének, hanem magának a 

közjogtudománynak is tekintélyt kölcsönzött. Laband életműve után már nem 

kérdőjeleződött meg az alkotmányos rend jogászi értelmezésének a 

szükségessége, a közjogtudomány önállósága. Ebben rejlett életművének igazi 

jelentősége. Annak ellenére, hogy leíró jogászi módszere korántsem volt képes 

teljesíteni azokat a módszertani elvárásokat, amelyeket maga elé tűzött. 

Az alkotmányos rend értelmezéséhez és rendszerezéséhez használt 
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fogalmai az állam személyiségének az elméletéből fakadtak. A közjogi 

dogmatikának az állam általános fogalmára felépített logikai rendje azonban 

az alkotmányos monarchia, illetve az alkotmány által megteremtett föderatív 

államszövetség egy markáns elképzelésén alapult. Laband elmélete jól 

demonstrálja a tételes jogot értelmező közjogtudomány gyakorlati jellegét. A 

fogalmak egy olyan rendjét alkotta meg, amely alakítani akarja az 

alkotmányos rend értelmezését. Az elemzések azt is világosan megmutatták, 

hogy a közjogi dogmatika alapjául szolgáló jogászi módszer minden deklarált 

törekvése ellenére egy nagyon markáns igazoláselméleti koncepción alapult, 

az alkotmányos monarchia egy konzervatív elképzelésén. 

IV. Jellinek Laband jogfelfogásának folytatójaként vált a századforduló 

meghatározó államjogászává, elfogadva és tovább építve annak az állam 

személyiségére épülő jog- és törvényfelfogását. De az államelmélet 

módszertani felfogásában és az alkotmányos monarchia értelmezésében, 

különösen annak a joghoz és a néphez való viszonyában jelentős 

hangsúlyváltást hajtott végre. 

 Jellinek szakított a jogászi módszerrel, elvetette Laband magánjogi 

ihletettségű spekulatív fogalomalkotási stratégiáját, és a módszertan alaposabb 

filozófiai megalapozására törekedett. Jellineket a magánjogi dogmatika helyett 

az alkotmányos jogösszehasonlítás, a formálódó szociológia szempontjai és az 

újkantiánus ismeretelmélet vezérelték módszertani felfogásának a kialakítása 

során. 

Nem kevésbé jelentősek azok az új hangsúlyok sem, amelyek Jellinek 

alkotmányos monarchia értelmezésének különbségeit jelzik Laband 

felfogásához képest. Míg Laband a birodalom alapításának, és az alkotmányos 

monarchia intézményrendszerének egy abszolutisztikus irányba 

továbbértelmező konzervatív teoretikusa volt, addig Jellinek – a birodalom 

feltétlen híveként – annak szabadságkiterjesztő és demokrácia iránt 

érzékenyebb újraértelmezésén fáradozott. 

Jellinek elmélete a jogászi államtant az állam társadalmi elméletével 

kiegészítve tárgyalta, az állam egy általános elméletét megalkotva. Ez azt 
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jelentette, hogy Jellinek egyfelől folytatta a tételesjoghoz kapcsolódó közjogi 

dogmatika hagyományát, másfelől pedig a jogászi jogelmélet kérdésein 

túllépve megalkotta az állam egy általános elméletét, amely elsősorban az 

állam társadalmi szemléletén alapult. Jellinek világosan látta, hogy a jogászi 

módszeren alapuló tételes közjogtudomány mélyebb konceptuális 

megalapozásra szorul, az állam társadalmi és jogi oldalának a rendszeres 

kifejtése ezt hivatott elvégezni. Jellinek elméletével a közjogtudomány részévé 

váltak a jogdogmatika konceptuális problémái, s ezzel együtt az a módszertani 

kérdés is, hogy vajon melyik az az elméleti perspektíva, amely a 

közjogtudomány fogalomhasználatát legjobban meg tudja alapozni.  

Jellinek úgy vélte, hogy a labandi jogászi módszer csak az államjogtan 

tételeinek megállapításával és e jogtételek tartalmának a fejlődésével 

kapcsolatban érvényesül, ezért az államjogtan normáit élesen el kell választani 

az államnak, mint társadalmi jelenségeknek a létezésére vonatkozó tételeitől. 

Jellinek tehát nem felülvizsgálja és kritizálja a jogászi módszert, hanem a helyi 

értékét változtatja meg az államelméleten belül. A jogászi módszer 

továbbfejlesztésén fáradozott, hogy alkalmazkodni tudjon a közjog 

sajátosságaihoz. Az állam kétoldalúságának az elmélete elsősorban Laband 

államfelfogásának az újragondolására irányul, nem pedig a 

közjogtudományban használt jogászi módszer átfogó kritikájára. A jog 

normatív természetének megalapozott ténybeli vonatkozások nélkül nincs 

értelme. 

Jellinek felfogása szerint bizonyos feltételek mellett a tényleges, 

faktikus állapotok is normativitással rendelkeznek. A „faktikus” az ember azon 

lélektani adottságához tartozik, amely azt nemcsak tényként fogadja el, hanem 

a megítélést megalapozó normaként is tekint rá. Az emberek tudatában az 

állam nemcsak mint tényleges, hanem mint jogszerű és egyben ésszerű 

hatalom jelenik meg, ami azt a meggyőződést táplálja, hogy az állami rend 

azonos a jogrenddel. Ebből az is következik, hogy különbséget kell tenni az 

államélet valóságos folyamatai és az államjogi normák között. A tényleges 

viszonyok időben mindig megelőzik az általuk előidézett normákat, ezért 
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vannak olyan időszakok, amikor az állami rend mint tisztán tényleges hatalom 

jelenik meg, és csak később nyer jogi jelleget. Az állam létezésének ténye 

tehát a jog számára áthághatatlan korlátot jelent: az államélet alapjaiban 

bekövetkezett változás megsemmisítheti az adott jogot, de megfordítva: a jog 

sohasem rendelkezik azzal a hatalommal, hogy kritikus időszakokban 

meghatározza az államélet menetét. Fejlett jogrendszerekben is 

előfordulhatnak alkotmányhézagok, amelyeket a tényleges hatalmi viszonyok 

töltenek ki. A hatalom és jog viszonyának ez az értelmezése a monarchia 

létezésének realista tudomásul vételét is jelentette. 

 A korszak politikai küzdelmeit a parlament politikai befolyásáról 

folytatott vita határozta meg, a parlament elhelyezése az államelméleti 

konstrukcióban kiemelt politikai jelentőséggel bírt. Laband ebben a kérdésben 

egy nagyon világos állásponttal rendelkezett: a parlament nem állami szerv. 

Jellinek tisztában volt vele, hogy a társadalmi mozgalmak az állam 

demokratizálása felé hatnak, nem volt a parlamentarizmus híve, de nem értett 

egyet Laband mély konzervativizmusával, és a parlament jelentőségének 

nagyobb súlyt adó fogalmi megoldást keresett. Ez azonban nem volt egyszerű, 

ugyanis a monarchikus elv szupremáciáját kellett volna valahogyan 

összehangolni a népképviselet elvével. 

Ebben a fogalmi nyelvben az állam szervei egyben az állam hatalmának 

hordozói is. Jellinek elméletében, hasonlóan Gerberhez és Labandhoz, az 

állam személyisége egy olyan hatalmi akaratot jelent, amely nincs alávetve 

más hatalomnak. Ennek a legfőbb hatalmi akaratnak a hordozója az uralkodó, 

mint az állam legfőbb szerve. Az állam személyisége tehát az egységes 

hatalmi, akarati központként elgondolt állam fizikai megszemélyesítője. 

Jellinek továbbra is fenntartotta azt a fogalmi nyelvezetet, amelyben a 

dogmatika funkciója továbbra is az államhatalom igazolási kérdéseinek a 

semlegesítése. Az állam „hordozója” és az „egy legfőbb szerv” azonossága 

fényében csak a monarchikus állam lehetett az egyetlen „reális” lehetőség. 

Az állam szervei mögött tehát nincs más személy, csak az akarattal 

rendelkező állam maga. Az akarattal pedig az állam csak szervezetein 
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keresztül rendelkezik, csak a szervezetein keresztül képes cselekedni, ezért 

mondja azt Jellinek, hogy „az állam egy akaró és cselekvő egység.” Jellinek 

távolodását a konzervatívoktól az jelezte, hogy kész volt az uralkodó mellett a 

népet és a parlamentet is államszervként elismerni. Ebben az eredendően a 

monarchikus-bürokratikus állam igazolására fazonírozott dogmatikai 

nyelvezetben azonban ez a szándék számos ellentmondáshoz vezetett. 

 Jellinek álláspontjának az az alapja, hogy az állam és a nép egy és 

azonos. Az állam egyfelől a hatalom alanya, másfelől pedig a nép közös 

érdekeit igazgatja. Az államnak ez a két oldala egy sajátos kapcsolatot létesít 

egymással, ezt fejezi ki az állam önkötelezésének az elve. Az „önkötelezés” 

azt jelenti, hogy az állam „hatalmat gyakorló” szubjektuma elkötelezi magát a 

közösség érdekeit képviselő „énje” iránt is. „Az államhatalom hordozója 

aláveti magát azoknak a törvényeknek, amit maga alkotott.” 

 Ez a konstrukció hivatott igazolni azt is, hogy miért lehet egyáltalán 

jognak tekinteni az államszervezeti jogot. A Laband-féle formális törvények, 

amelyeknek nem volt tisztázva a normatív ereje, az államszervezeti normák 

jogszerűségét nem tudták megalapozni. De nemcsak az államszervezeti 

normák jogszerűségét alapozza erre a tanra, hanem a szubjektív alanyi 

közjogok elismerését is. A hatalmi állam és a közös érdekeket megjelenítő 

állam szembeállításával rá lehet mutatni ezekre a jogokra, amelyeket az állam 

adományoz a polgárainak, és kötelezettséget vállal tiszteletben tartásukra. 

Ennek a konstrukciónak az a sajátossága, hogy úgy ismer el bizonyos alapvető 

jogokat, hogy az államot mint egy adottságot elismeri. Az állam egy magától 

értetődően létező szubjektum, amely saját hatalmát korlátozva alanyi 

közjogokat adományoz. 

 A parlament helyzetének néhány vonatkozását az „önkötelezésnek” ez a 

konstrukciója is meg tudja világítani. A parlament a közös célok 

meghatározásában vesz részt, a törvényalkotási eljárásban biztosított 

beleegyezési jogával pedig az állami akarat egy külső korlátját jelenti, a 

törvényekben biztosított alapvető jogok védelmezője, az állam önkorlátozásra 

tett ígéreteit kéri számon. De a legfőbb állami szerv „önkötelezésének” 
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bizonytalanságaiból fakadó politikai konfliktusakat is a parlamentnek kell 

felvállalnia.  

Jellinek államtana a hatalom jogi keretek közé szorításának egyfajta 

evolúciós elméletét jelenti. Az államjog politikai hivatása ennek, egy sajátos 

politikai-kritikai feladata ezt a fejlődést elősegíteni. Egy stabil jogrend 

megteremtése elsőrendű érdek. Mindehhez azonban az a belátás is 

hozzátartozik, hogy a jog sohasem tudja a politikai konfliktusokat teljesen jogi 

keretek közé szorítani. Igaz, a fejlődés világosan ebbe az irányba tart, egyre 

ritkábbak azok az alkotmányos konfliktusok, amelyeket nem jogi keretek 

között oldanak meg, az alkotmánysértések és az alkotmányos válságok egyre 

ritkábbak. Az államjog politikai küldetése, hogy intézményes keretek közé 

szorítsa az alkotmányos konfliktusokat és hozzájáruljon a politika jogi keretek 

közé szorításához. 

 V. A jog politikai sajátosságait semlegesítő elméletek közül az általános 

tudományos közmegegyezés szerint Kelsen ment el a legtovább, ő hozta létre 

a politikamentesség elvét hirdető jogfelfogás legnagyobb hatású koncepcióját. 

Kelsen jogelméletének értelmezési diskurzásában azonban egyre erősödnek 

azok a hangok, amelyek a neokantiánus ismeretelméleti megalapozás 

jelentőségét nem tagadva elsősorban a kelseni elmélet államelméleti és 

demokráciaelméleti összefüggéseit hangsúlyozzák. Az értelmezéseknek ez az 

iránya nagyobb hangsúlyt helyez a Jellinek-kritika jelentőségére a kelseni 

elméletben, és arra a kihívásra, amely az állam szociológiai felfogása felől 

érkezett a kelseni államjogtan felé. Kelsen demokráciaelmélete ugyanis 

értelmezhető az erre a kihívásra adott válaszként is. 

Azonban a kelseni elmélet koherens állam- és demokráciaelméleti 

hangsúlyú értelmezését saját tudományos önértelmezése meglehetősen 

megnehezíti. A Tiszta jogtan radikális ideológiaellenessége, általánosság-

igénye és formalista krédója megnehezít minden tartalmi elemmel létrehozott 

szisztematikus összefüggést. 

 Az ideológiaellenes tiszta jogtudomány melletti elköteleződését 

hangsúlyozta az az önértelmező gesztusa is, amellyel magát a gerberi-labandi-
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jellineki jogelméleti hagyomány képviselőjeként állítja be. E szerint a 

metafizika-ellenesség, és az objektív-logikai jogászi módszer melletti 

elkötelezettség azok, amelyek őt e szerzőkkel összekapcsolják, ezek jelentik 

az ő elméleti felfogásának is az alapját.
 

A Tiszta jogtan jogtudományi 

programja is ezt a folytonosságot hivatott bizonyítani, amelyet röviden így 

foglalhatunk össze: A pozitív jogot egy tisztán jogi elmélet keretében kell 

megragadhatóvá tenni. Ennek jegyében a jogelmélet tudományos 

megalapozásának két feltétele van: egyrészt a jog normatív, azaz nem tények, 

hanem normák összessége, másrészt a normák tartalmát nem lehet racionálisan 

megalapozni, ezért a jog tudományos elméletének formálisnak kell lennie. 

 Kelsen Jellinek elméletével szembeni legfontosabb kifogása az, hogy az 

állam kétoldalúságának elmélete az állam társadalmi oldalának 

hangsúlyozásával végső soron az állam hatalmi jellegét ismeri el. S ezzel ez a 

felfogás szabad utat nyit az állam hatalmi-poltikai szempontoknak 

kiszolgáltatott értelmezése felé. Az állam „reális” oldala így kijátszhatja az 

állam normatív oldalát. Kelsen számára világos, hogy a jogi alap nélküli 

állami aktusok a nyers hatalomgyakorlásnak a kifejeződései. A jogrenden 

kívüli állami cselekvések nem ragadhatók meg egy jogtudományi elméletben. 

Az a jellineki elméletben benne rejlő felfogás, hogy az állam a jogrend 

megteremtésének az előfeltétele, az állam a jogrend hordozója, a hatalmi állam 

elismerését jelenti. 

Az egységként elgondolt állam kritikája a pluralizmus tényének az 

elfogadásán és az ezzel összefüggő erkölcsi relativizmus tételén alapul. Az 

állam mint szövetségegység fogalmának a fiktív jellege Kelsen szerint abban 

rejlik, hogy egy olyan egységes társadalmat feltételez, amely a valóságban 

nem létezik. Egy olyan társadalmat tételez, ahol különböző közösségeket egy 

átfogó értékrendszer kapcsol össze, egy közös világnézet, amely minden 

társadalmi normarendszer szintézisét alkotja.
 
Ez a társadalomfelfogás azonban 

Kelsen szerint nem számol a társadalom valóságos érték- és 

érdekkonfliktusaival. Nem számol azzal, hogy a társadalmat nemcsak azokkal 

a tényekkel lehet leírni, amelyek összekapcsolják az egyéneket, hanem a 
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társadalom fogalmához hozzátartozik az is, ami elválasztja őket egymástól. 

 Kelsen módszertani kritikái mögött tehát ott áll a pluralizmus elmélete. 

Ez a pluralizmusfelfogás formálja meg Kelsen államelméletének demokratikus 

karakterét. A weimari köztársaság alkonyán jelent meg egy rövid írása „Az 

államforma és világnézet” címmel, melyben az államformák autokratikus és 

demokratikus habitusait veti egybe. Kelsentől szokatlan módon a politikai 

intézményrendszereknek azokat a viselkedés és magatartás sémáit rajzolja fel, 

amelyek a két államforma típust alátámaszthatják, amelyeknek a stabilitásukat 

köszönhetik. Ez az írás is megerősíti azt, hogy Kelsen elméletében a 

módszertani kritika pallosa az autokratikus állam nyakszirtjére van kiélezve. A 

demokratikus típusra jellemző eszmények és annak jog- és államfelfogása 

lényegében egybeesik a kelseni jogtudomány eszméivel. De Kelsen nem 

elégszik meg ezekkel a könnyen érthető megfeleltetésekkel, hanem meg is 

fogalmazza, hogy csak a demokratikus típus nyitott az államforma objektív 

megítélésére, sőt csak ő az, aki hajlamosra rá. Az objektív tudomány és a 

demokrácia egymást feltételezik. 

 

A fenti elemzések igazolják az értekezés központi tézisét. A leíró 

jogászi elméletek értelemező műveletei mindig egy tényleges alkotmányos 

gyakorlat háttere előtt mennek végbe, és az ehhez az alkotmányos 

gyakorlathoz való viszony meghatározza az általános leírásra használt fogalmi 

kategóriáikat is. A közjogtudomány leírásra törekvő jogászi elméletei sem 

nélkülözhetik ezen igazolási kérdésekre való reflexiókat.  
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Összefoglalás 

 

 

 Az értekezés a német közjogtudomány kialakulástörténetét vizsgálja, 

különös tekintettel az államjogi pozitivizmus szerzőinek munkásságára. A 

szerző osztja azt a magyar jogi irodalomban is meglévő felfogást, mely szerint 

a jog kötelező ereje csak politikai filozófiai elvek fényében igazolható. A 

szerző szerint a német közjogtudomány alakulástörténetének a vizsgálata is ezt 

a tézist igazolja. 

 Az államjogi pozitivizmus szerzői egy olyan közjogtudomány 

megteremtésében voltak érdekeltek, amely képes megvalósítani a 

politikamentesség eszményét, és csak a fennálló tételes jog értelmezésére és 

rendszerezését tűzte ki célul. A jogtudományi koncepciók elemzése azonban 

jól kivehetően feltárja, hogy a logikai műveletekre épülő jogászi módszer 

premisszái koherens rendszerbe építhető politikai elvekre és sőt esetenként 

világos hatalmi-politikai érdekekre vezethetőek vissza. Ilyen összefüggés 

mutatható ki az állam fogalmának meghatározása és a monarchikus elv 

melletti elkötelezettség között, vagy éppen a törvény fogalmának 

meghatározása és a népszuverenitás elvének és a parlamentarizmus kritikája 

között. 

 Az értekezés részletesen foglalkozik Georg Jellinek elméletével, aki a 

jogászi módszerre épülő államjogtudomány perspektíváját kiszélesítette, és a 

közjog alapvető kérdéseivel az általános államtan keretei között foglalkozott. 

A szerző elemzéseiben kimutatja, hogy Jellinek általános és leíró elméletének 

olyan fogalmai, mint “ténylegesség normativitásának” a tézise, vagy az állam 

“önkötelezésének tana” abból következnek, hogy Jellinek szerint nincs 

alternativája az alkotmányos monarchia intézményrendszerének. 

 A jog politikai jellegének igazolását látja a szerző Kelsen elméletének 

az ellentmondásaiban is. A szerző az értekezés vonatkozó fejezetében azt 

vizsgálja, hogy milyen párhuzamosságokat lehet kimutatni Kelsen tiszta 
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jogtudományának alapfogalmai és Kelsen demokráciaelméleti írásai között. 

 Az értekezés utolsó fejezetében a weimari köztársaság két neves 

közjogászának alapjog felfogásának az elemzése található. S a szerző azt 

próbálja megmutatni, hogy milyen összefüggések vannak Carl Schmitt és 

Rudolf Smend alapjogelmélete és konzervatív demokrácia kritikájuk között. 
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Summary 

 

 

This paper concentrates on the history of the development of the German 

jurisprudence of public law, especially on the theoretical efforts of the German 

statutory positivists. The author of the dissertation makes a case for the view – 

that is also accepted by some legal philosopher in Hungarian jurisprudence – 

that the normative force of law can only be justifyed in the light of the 

principles of political philosophy. The author argues for the claim that the 

analysis of the development of the German jurisprudence of public law will 

confirm his thesis about the political character of law. 

Representatives of statutory positivism made efforts to create a jurisprudence 

of public law isolated from politics while, it seems, they were only interested 

in the interpretation and systematization of the existing law. However, a deep 

study of the jurisprudential conceptions reveals the fact that the premises of 

legal methods based on logical deductions can be traced back to a coherent 

system of political principles or – sometimes – distinct political interests. The 

existence of this relationship can be demonstrated between the theoretical 

efforts of defining either the concept of the state or the law and the 

commitment to the principle of monarchy, or the same relation can be shown 

between the idea of sovereignty of the people and the critics of 

parlamentarism. 

The dissertation makes an in-depth examination of the theory established by 

Georg Jellinek who – extending the perspective of the jurisprudence of state 

law based on legal methods – was concerned with issues of public law within 

the frames of general theory of the state. The author will demonstrate the 

claim that the special concepts of Jellinek’s general and descriptive theory – 

like the „presupposition of factual validity” or the idea of the „state’s self-

obligation to law” – are the results of Jellinek’s thoughts that there were no 

alternatives to the institutional system of the constitutional monarchy. 

Furthermore, the author will stand for the claim that the inconsistencies 
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revealed in Hans Kelsen’s theory also support the author’s thesis about the 

political character of law. In this part of the dissertation the author analyzes the 

question of whether there are demonstratable parallels between the main 

concepts of Kelsen’s pure theory of law and his theory of democracy. 

In the last chapter of the dissertation the author concentrates on the theories of 

two well-known public law philosophers of the Weimar Republic, Carl 

Schmitt and Rudolf Smend. The purpose of this chapter is to reveal the 

relationship between Schmitt’s and Smend’s theory of basic rights and their 

conservative critics of democracy. 
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Szerzőségi nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott Sólyom Péter kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése 

céljából benyújtott értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne 

található másoktól származó, nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett 

gondolatok és adatok eredeti lelőhelyét a hivatkozásokban (lábjegyzetekben), 

az irodalomjegyzékben hiánytalanul feltüntettem. Kijelentem azt is, hogy a 

benyújtott értekezéssel azonos tartalmú értekezést más egyetemen nem 

nyújtottam be tudományos fokozat megszerzése céljából. E kijelentésemet 

büntetőjogi felelősségem tudatában tettem. 
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