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ELŐSZÓ 
 

Hazánk Európai Uniós csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából a 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának valamennyi intézete 

tudományos konferenciát rendezett 2014-ben. A Jogtörténeti és Jogelméleti 

Intézet által szervezett konferenciára 2014. október 1-jén került sor „Az 

európai egység eszmei-történeti gyökerei” címmel. E konferencia anyagából 

készült el a jelen kötet, mely tartalmilag rendkívül sokszínű képet mutat, jól 

kifejezve ezáltal a téma összetettségét, a felvethető történeti és elméleti 

problémák szerteágazó voltát. 

Milyen hasonlóság mutatható ki a mai uniós és az ókori római kettős 

(állam)polgárság koncepciója között? Hogyan értékelte a világpolitikai 

helyzetet és az európai államok együttműködésének lehetséges útját a 19. és a 

20. század fordulóján a nagy német tudós, Theodor Mommsen? Alkalmas-e 

az alkotmányos patriotizmus elmélete arra, hogy egy nemzetek feletti 

együttműködés alapjául szolgáljon? Milyen markáns különbségek 

jelentkeznek az eltérő jogi kultúrák között a személyes adatok védelme terén? 

A történelem során az egyes birodalmak milyen ideológiai alapon tüntették 

fel magukat egy-egy korábbi birodalom folytatójának? Melyek azok az 

alapelvek, amelyek elméleti kidolgozása a természetjogászok érdeme, s 

amelyek érvényesülése feltétlenül szükséges a nemzetközi integráció 

megvalósulása során? Kik voltak és milyen nézeteket képviseltek az európai 

egység gondolatának francia eszmei előfutárai? Hogyan jellemezhető 

Podjebrád György cseh király európai egységterve? Milyen mértékben 

hatottak a 17–18. századi Európa-tervek a közjogi gondolkodásra; 

ösztönözték-e a korabeli konföderációs, illetve szövetségi törekvéseket? 

Milyen alapvető különbségek mutathatók ki, s ugyanakkor milyen jellegű 

közeledés figyelhető meg az egyes jogi kultúrák között? Milyen területeken 

és milyen végső elvi alapokon folyik az univerzalitás és a partikularitás örök 

küzdelme? Mi szolgálta jobban Európa fejlődését a történelem során: az 

egységesség vagy a többféleség? Milyen mély, filozófiai szintű törésvonalak 

rajzolódnak ki Európán belül a közszféra információinak további 

felhasználásáról szóló uniós irányelvvel kapcsolatos nézetkülönbségek 

tükrében? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a kötet szerzői. 

Bár írásaik alapvetően történeti, illetve elméleti jellegűek, olyan 

problémákkal foglalkoznak, melyek máig aktuálisak és amelyek a gyakorlati 

problémákkal szorosan összefüggenek. 

 

Miskolc, 2015. február 20. 

A szerkesztő 
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„E PLURIBUS UNUM?” 

A RÓMAI POLGÁRJOG KONCEPCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 

A BIRODALOMMÁ VÁLÁS SORÁN 
 

BAJÁNHÁZY ISTVÁN

 

 

I. Bevezetés 

Európa népeinek első egységesítése kétségtelenül a Római Birodalom keretei 

között valósult meg, hiszen a birodalom legnagyobb kiterjedése idején magá-

ba foglalta a mai Európai Uniót képező országok nagyobb részét. Bár a Ró-

mai Birodalomra általában úgy szokásos tekinteni, mint egy centralizált és 

egységes államalakulatra, de ez alapvetően téves kép, az legfeljebb csak a Kr. 

u. 212–476 közötti rövid időszakra lehet igaz! A birodalom sokféle nemzeti-

ségű, nyelvű, vallású, kultúrájú népet foglalt magába, és még csak azt sem 

mondhatjuk el, hogy ezeket a latin nyelv vagy a latin kultúra foglalta össze, 

mivel a birodalom keleti felében mindig is a görög volt a közös összekötő 

nyelv. A görögök a rómaiaknál régebbi civilizációs hagyományokkal rendel-

keztek és kezdetben a rómaiakra is csak mint barbárokra tekintettek. Köztu-

domású, hogy a rómaiak a görög területek meghódítása után lényegében 

átvették ezt a civilizációt, és például saját vallási rendszerüket is hozzáigazí-

tották ehhez.
1
 A romanizáció ezért inkább csak a nyugati területeken érvé-

nyesült, ahol ismeretlen volt korábban az állami lét és az itt élő lakosság a 

római-hellén szintnél alacsonyabb kulturális fokon állt. 

Ami a római állam fennhatósága alatt élő személyek jogait illeti, még ösz-

szetettebb a kép, illetőleg az az időben is változott. Az állampolgárság egy-

                                                 
 Dr. BAJÁNHÁZY ISTVÁN 

egyetemi docens 

Miskolci Egyetem ÁJK 

Római Jogi Tanszék 

E-mail: jogbajan@freemail.hu 
1
 Erre a legszemléletesebb példa a capitoliumi triász változása: az eredeti Jupiter–

Mars–Quirinus triász átadta helyét Jupiter–Juno–Minerva részére, mivel az felelt 

meg a Zeus–Héra–Athéné triásznak. Vö. HAHN István: Róma istenei, Gondolat, Bu-

dapest, 1975. 
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részről egy modern, a nemzetállamokkal egy időben létrejött jogi fogalom,
2
 

ami az állam és annak polgárai közötti viszonyokat tartalmazza, így annak 

visszavetítése az ókori viszonyokra egy az egyben nem is értelmezhető, illet-

ve lehetséges. Ugyanakkor az ókori polgárjog mint az egyénnek a politikai 

közösséghez való kapcsolatát kifejező, a polisz és az azt alkotó egyének kö-

zötti jogokat és kötelezettségeket meghatározó fogalom mégis a modern 

állampolgárság-fogalom előképének tekinthető. A követezőkben azt kívánom 

bemutatni, hogy a római jog hogyan szabályozta a római államban élő szemé-

lyek jogait, ezen belül a római polgárjog hogyan viszonyult a „birodalom” 

keretei között létező, az egyes alávetett közösségekben élők polgárjogához. 

Más szóval arra keresem a választ, hogy a modern uniós polgárjognak, amely 

derivatív módon az egyes tagállami állampolgárságból ered, valamilyen elő-

képe fellelhető-e a római jogban. 

A vizsgálathoz a legfontosabb forrásunk Cicero Balbus érdekében tartott 

védőbeszéde, amely során a nagy szónok is szembesült a polgárjog problé-

májával. A politikai indíttatású perre Kr. e. 56-ban került sor. A vádlott pedig 

a Pompeius körébe tartozó L. Cornelius Balbus volt, aki polgárjogát a lex 

Gellia Cornelia
3
 felhatalmazása alapján Pompeiustól egyénileg kapta meg. A 

per közvetlen célja az volt, hogy a vádlottat polgárjogának megkérdőjelezé-

sével eltávolítsák Rómából és ezzel a politikai közéletből, közvetett célja 

pedig az, hogy ezzel az első triumvirátust meggyengítsék. A perre a jogalapot 

Kr. e. 65-ben hozott lex Papia
4
 képezte,

 
ami lehetővé tette a római polgárjog-

gal nem rendelkezők eltávolítását Rómából.
5
 Bár ez a törvény csak a köztár-

ság válsága idején keletkezett, de a probléma ennél régebbi volt, már a Kr. e. 

II. századtól megfigyelhető a latin joggal rendelkező szövetségesek valóságos 

menekülése Rómába, ami időnként a római vezetésből ellenlépéseket váltott 

                                                 
2 Vö. ASZTALOS Zsófia: Gondolatok az Európai Unió állampolgárságáról, 

Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 19 (2001), 12–

13. 
3 A Kr. e. 72-ben hozott lex Gellia Cornelia de civitate-ről l. Giovanni ROTONDI: 

Leges publicae populi romani, Hildesheim–Zürich–New York, 1990, 367. 
4 A lex Papia de peregrinis-ről l. ROTONDI: i. m. 376. 
5  Ugyanezen törvény alapján támadták Archias görög költőt is, aki a lex Plautia 

Papiria alapján kapott római polgárjogot és akit Cicero szintén sikerrel védett. L. 

Cic. pro Arch., Altay COŞKUN (ed.): Cicero und das römische Bürgerrecht: die 

Verteidigung des Dichters Archias (Einleitung, Text, Übersetzung und historisch-

philologische Kommentierungen), Göttingen, Ruprecht, 2010, 178; erről a recenziót 

l. NÓTÁRI Tamás: A római polgárjog kérdése és Cicero beszéde Archias védelmé-

ben, Klió 2013/1, 46–49. 
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ki.
6
 Cicero védőbeszéde ezért is fontos forrás, mivel ebben kitér a korábbi 

joggyakorlatra, illetve az ő idejében bekövetkezett változásra egyaránt, de a 

probléma megjelent Cicero levelezésében
7
 és későbbi államjogi műveiben is.

8
 

 

II. A jogképesség általában és a római polgárjog 

A modern jogok általános, teljes és feltétlen jogképességéhez képest a római 

jog az ember jogképességét egy bonyolult és többfokozatú skálán keresztül 

határozta meg, és a meghatározó tények egy ember életében akár többször 

változhattak, ezért mindig csak egy-egy adott konkrét időpontra lehet megha-

tározni egy-egy adott személy jogképességét. Az ember jogképességét első-

sorban az határozta meg, hogy szabad-e vagy sem (status libertatis), mivel a 

rabszolgák jogképtelenek voltak. A szabadokon belül a második meghatározó 

kategória a polgárság állapota (status civitatis) volt, ami egy államhoz (vá-

rosállamhoz) való tartozás alapján került meghatározásra.
9
 Ez elvileg és ere-

detileg szintén egy dichotóm felosztást jelentett: egy szabad ember vagy 

római polgár volt vagy nem, az utóbbi esetben az illető idegennek (peregri-

nus) számított. Ez azonban már a korai időktől áttörésre került, és megjelent a 

nem-római polgárok egy újabb kategóriája: a latinok csoportja.
10

 Ők eredeti-

leg olyan idegenek voltak, akik etnikai rokonságuk és a közös latin nyelv 

miatt mégsem számítottak teljesen idegennek. Ezt a viszonyt a római jog is 

értékelte és nekik többletjogokat biztosított, sőt bizonyos feltételek teljesülé-

se esetén automatikusan megkapták a római polgárjogot is. Ez a privilegizált, 

az egyenlőséghez közelítő helyzet valószínűleg összefügg Róma kezdeti 

történelmével, amikor az új államalakulatot a környező latin városállamok 

még ellenségnek és elpusztítandónak ítélték meg, és éppen a rómaiak töre-

kedtek arra, hogy a latinok az új államot maguk közé befogadják és annak 

lakóit magukkal egyenrangúnak ismerjék el. Róma ennek során először elérte, 

                                                 
6 Liv. 39.3.4–6 (Kr. e. 187); Liv. 42.10.3 (Kr. e. 178); lex Licinia Mucia de civibus 

redigundis (Kr. e. 95, vö. ROTONDI: i. m. 335). 
7 Cic. ad fam. 13.11; 13.30. 
8 Cic. de rep. 2.2.5; de leg. 2.5. 
9 Jelen vizsgálat szempontjából a római polgárok családi állapota (status familiae) 

szerinti további kategorizálásának nincs jelentősége. 
10  Gai. 1. 79: „sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque 

civitates habebant et erant peregrinorum numerosed ad alios Latinos pertinet, qui 

proprios populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numero” = 

„Ez azonban azokra a más latinokra vonatkozik, akik saját népességgel és saját ál-

lammal rendelkeztek és a peregrinusokhoz számítottak.” 
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hogy a latin városok szövetségébe befogadásra kerüljön (Kr. e. 493),
11

 majd 

abban vezető szerepre tett szert, és végül az ún. latin háború
12

 után (Kr. e. 

338) azt fel is oszlatta és annak tagjait már külön-külön megkötött szerződé-

sekkel kapcsolta magához.
13

 Ekkorra az eredeti tendencia már megfordult és 

most már a latinok számára jelentett kedvezményt ez a privilegizált kapcsolat 

Rómával. Idővel a latinok kategóriája is tovább tagolódott, és ezen eredeti 

„etnikai latinság” (az ősi vagy első latinok, Latini veteres vagy Latini 

prisci)
14

 mellett kialakultak a későbbi „jogi latinság” kategóriái: a latin jogú 

kolóniák (Latini coloniarii), majd a principátus elején a formahibával felsza-

badítottak (Latini Iuniani) kategóriája,
15

 ez utóbbinak azonban jelen témánk 

szempontjából nincs jelentősége. A latin jogúak kategóriájának kialakulásá-

val az idegenek (peregrini) váltak a harmadik kategóriává, ide tartozott min-

denki, aki nem volt római vagy latin. Kezdetben a római jog minden ilyen 

személyt ellenségnek tekintett, hacsak államközi szerződés annak sérthetet-

lenségét nem biztosította, de ez később szintén megváltozott, és már a Kr. e. 

3. századra kialakult az idegenek jogvédelmét biztosító praetor peregrinus 

tisztsége Rómában. Érdekes tény ugyanakkor, hogy a római jog nem tett 

megkülönböztetést a peregrinusok között aszerint, hogy a római „birodalmon” 

belül vagy azon kívül élnek. Ennek eredeti oka nyilvánvaló: kezdetben min-

den peregrinus szükségszerűen Rómán kívül élt, és ez csak később, a meghó-

dított területek gyors és nagymértékű növekedése után változott meg, majd 

amikor Róma az akkor ismert világ nagyobb részét meghódította, fordult át, 

és ekkor peregrinusok alatt tipikusan már a Római Birodalom területén élőket 

érthetjük. A római jog ugyanakkor nem tartotta szükségesnek követni ezt a 

                                                 
11 Ide eredetileg 30 város tartozott (l. foedus Cassianum, vö. Liv. 2.33.9: „nisi foedus 

cum Latinis in columna aenea insculptum monumento esset, ab Sp. Cassio uno, quia 

collega afuerat, ictum” = „s ha a latin népekkel kötött szerződés ércoszlopra vésett 

szövege nem emlékeztetne rá, hogy azt Sp. Cassius, hivatali társa távollétében, 

egymaga kötötte”). 
12 A háború azért robbant ki, mivel Róma nem engedett a latinok egyenlősítő törekvé-

seinek. Vö. Liv. 8.4.11: „si nos in foedere ac societate esse velint, consulem alterum 

ab nobis senatusque partem accipiant” = „ha velünk szerződést és szövetséget 

akarnak, közülünk kell választaniuk az egyik consult és a fele senatust.” 
13 Az ide tartozó városok száma addigra 13-ra csökkent. Liv. 8.14.10: „Ceteris Latinis 

populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt” = „A többi latin nép-

től elvették azt a jogot, hogy egymás között házasodjanak, kereskedjenek, hogy kö-

zös gyűléseket tartsanak.” 
14 Az itt lakó latinok magánjog területén teljesen egyenlőek voltak a rómaiakkal, és ha 

beköltöztek Rómába, akkor megkapták a teljes római polgárjogot, így választójoguk 

is volt. 
15 A lex Iunia Norbaba-ról (Kr. u. 19?) l. ROTONDI: i. m. 463. 
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változást, és továbbra sem tett elvi különbséget a birodalmi lakos idegenek és 

a birodalmon kívül lakó idegenek között, viszont ennek jelentősége volt a 

római polgárjog kiterjesztésekor, mivel az csak a birodalmi lakosokra vonat-

kozott. 

Az egyes státuszokhoz kapcsolódtak bizonyos köz- és magánjogi jogok és 

kötelezettségek, a továbbiakban a hangsúlyt a közjogra helyezem. Itt a római 

polgárokat különböző jogok (honor) és kötelezettségek (munus) illették meg. 

Legfontosabb közjog az aktív (ius suffragii) és passzív (ius honorum) válasz-

tójog volt, emellett jogként fogták fel a római központi csapatokban (legio) 

történő szolgálat lehetőségét is (ius militiae). A római polgárjoggal nem ren-

delkező idegenek ugyanis nem a központi hadseregben, hanem csak a kiegé-

szítő, ún. segédcsapatokban (auxilarii) szolgálhattak. Ez a különbségtétel 

nem csak elvi rangsort jelentett, de gyakorlatit is, ugyanis a római csapatok-

ban szolgálók általában nagyobb részesedésre voltak jogosultak a hadizsák-

mányból, mint a segédcsapatok tagjai.
16

 A hadkötelezettség természetesen 

nem csak jog, de kötelezettség is volt, így az a közjogi kötelezettségek közé 

is tartozott (munus militiae), emellett a közterhekhez való hozzájárulás 

(tributum) érintette kötelezettségként még a polgárokat.
17

 A római közjog 

azonban csak a római polgárok jogaival és kötelezettségeivel foglalkozott, a 

latinok, illetve peregrinusok közjogait saját államuk joga határozta meg, és 

kezdetben Rómával is ezen államok álltak közjogi kapcsolatban és nem köz-

vetlenül annak lakosai, tehát az ott élők Rómával szembeni jogait és kötele-

zettségeit sem közvetlenül, hanem az adott közösségen keresztül határozták 

meg, illetve kérték számon. 

Nyilvánvaló, hogy a legjobb, legbiztosabb helyzete a római „birodalom-

ban” egy római polgárnak volt, és ő élvezhette a polgársággal járó számos 

előnyt is.
18

 Bár a római magisztrátusok egy részének (dictator, consul, 

praetor, proconsul, propraetor) teljes állami főhatalma (imperium) volt, ami 

alapján lényegben bármit megtehettek az állam érdekében, így a közjogi 

                                                 
16 Liv. 41.13. De ez előnyt is jelenthetett, például a második pun háború idején az 

elfogott szövetségeseket a punok váltságdíj nélkül (Liv. 22.7) vagy csökkentett 

váltságdíjért (Liv. 22.52) engedték szabadon. 
17 Ezt Kr. e. 406-ban vezették be (l. Liv. 4.60; Cic. pro Planc. 8.21) és Kr. e. 167-ben 

törölték el. Vö. Jean-Jaques AUBERT: Business Managers in Ancient Rome, E. J. 

Brill, Leiden, 1994, 330. 
18 Például sokáig csak ők vehettek részt nézőként a cirkuszi játékokon. Vö. GEDEON 

Magdolna: A nézőkre vonatkozó rendelkezések az antik Róma cirkuszaiban és am-

fiteátrumaiban, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 

19 (2001), 103; UŐ: Az antik Róma „sportjoga”, Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 

144. 
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viszonyokban a római polgárok is alá voltak hatalmuknak rendelve, de a 

római jog mégis törvényekkel védte a római polgárokat a magisztrátusok 

túlkapásai ellen. A magisztrátus ugyan az állam érdekében ezeket is átléphet-

te, de az már felvetette az utólagos felelősségre vonásának lehetőségét, és 

ilyenkor az adott bűncselekmény (pl. iniuria, emberölés) miatt volt beperel-

hető,
19

 ez alól elvileg a csak szükséghelyzet adott felmentést. 

Ezzel szemben a peregrinusokat csak később és inkább csak vagyoni biz-

tonságuk terén védte a római jog. Csak a Kr. e. 2. századtól jelent meg a 

provinciák kizsarolása miatt indítható ún. repetunda (zsarolás) miatti perindí-

tás lehetősége. Ez kezdetben még nem is volt bűncselekmény, az első ilyen 

eljárást Kr. e. 171-ben még a szenátus külön engedélye alapján indíthatták 

meg, 
20

 a vádlók pedig a sértettek által megbízott római polgárok lehettek.
21

 

Bár a pereskedés nem vezetett fényes sikerre, mivel az első per vádlottját 

három tárgyalás után felmentették,
22

 a másodikban a vádlottak az önkéntes 

számkivetést választották,
23

 a több per pedig nem indulhatott, mivel a praetor 

elindult provinciájába,
24

 de az mégsem volt hiábavaló, mivel Kr. e. 149-ben a 

lex Calpurniával már állandó bíróságot is felállítottak ezek kivizsgálására,
25

 

majd több törvény után végül Sulla bírósági reformintézkedései körében 

szabályozta ezen bíróságok működését Kr. e. 81-ben.
26

 A fokozódó jogalko-

tás azonban azt is bizonyítja, hogy minden igyekezet ellenére mégsem sike-

rült a problémát megnyugtatóan megoldani, de vagyoni téren legalább kimu-

tatható a római törekvés a védelem biztosítására. 

A személyi biztonság terén még ilyen törekvést sem találunk, ezért egy 

római polgár és egy peregrinus közötti jogi különbség legjobban a büntető 

szabályok alkalmazásában látszik. A Kr. e. 1. század gyakorlatára pedig az 

Újszövetség írásaiból nyerhetjük a legjobb bizonyítékokat. Jézus Krisztus a 

római jog szempontjából peregrinus jogállású volt és mint ilyen, semmilyen 

jogvédelemre nem számíthatott a provinciai magisztrátus önkényével szem-

                                                 
19 Liv. ep. 103. 
20Liv. 43.2.3: „Cum et alia indigna quererentur, manifestum autem esset pecunias 

captas” = „Sok jogtalanságot felhoztak, de csak a pénzharácsolás vádja bizonyult 

kétségtelennek.” 
21 Liv. 43.2.3. 
22 Liv. 43.2.6. 
23 Liv. 43.2.10. 
24 Liv. 43.2.11. 
25 A lex Calpurnia de repetundis-ról l. ROTONDI: i. m. 292; Cic. in Verr. 2.4.25.(56); 

Cic. div. in Caec. 5.17. 
26 A lex Cornelia de repetundis-ról l. ROTONDI: i. m. 360; Pál SÁRY: The Criminal 

Reforms of Sulla, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et 

Politica 22 (2004), 125–126. 
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ben. Pontius Pilatus mint Iudaea procuratora lényegében azért ítélte a szerin-

te ártatlan embert
27

 az egyik legsúlyosabb bűncselekményért (crimen 

maiestatis, felségsértés) halálra, mert az általa irányított terület nyugalma 

szempontjából – mivel a zsidó vallási vezetők által feltüzelt tömeg biztonsági 

kockázatot jelentett számára
28

 – egyszerűbbnek látta egy ember életét akár 

ártatlanul is feláldozni, mint vállalni a nyugtalanság, esetleges lázadás kocká-

zatát.
29

 Ezt jog szerint megtehette, döntését indokolnia sem kellett, felelős-

ségre vonása ezért fel sem merült. Ezzel szemben Pál apostol, aki Tarsusban 

Saulként zsidó etnikumú és vallású emberként látta meg a napvilágot, már 

római polgárnak született,
 30

 mivel apja mint a római hadsereg beszállítója 

jutalmul megkapta a római polgárságot, és mint ilyen került később a római 

büntetőeljárás hatálya alá. Ezért ő egy egyszerű kifogással, a provocatio
31

 

bejelentésével, el tudta érni, hogy ne a helytartó, hanem maga a császár dönt-

sön ügyében.
32

 Ezzel nem csak éveket nyert magának, de még Rómába is 

szállították,
33

 ahol az általa bérelt lakásban lakhatott, igaz, személyi őrizet 

alatt, de mégis szabadon fogadhatott látogatókat, így az új hitet két évig za-

vartalanul terjeszthette.
34

 

További különbség figyelhető meg a halálos ítéletek végrehajtási módjá-

ban is, a peregrinusokat minden indok nélkül is sújthatták minősített, kínzást 

magában foglaló halálbüntetéssel, mint például a keresztre feszítéssel.
35

 Ezzel 

szemben a római polgárokat egyszerű és gyors halál, tipikusan lefejezés ki-

váltsága illette meg,
36

 amit az ősi időkben még bárddal,
37

 a principátus idején 

                                                 
27 Jn 18.38: „Semmiben sem találom ezt az embert bűnösnek”; Jn 19.4: „Értsétek meg: 

nem találom semmiben sem bűnösnek”; Jn 19.12: „Ettől fogva Pilátus azon volt, 

hogy szabadon bocsássa.” Vö. SÁRY Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, 

Szent István Társulat, Budapest, 2000, 75, 86, 88, 102. 
28 Jn 19.12: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja.” 
29 Jn 19.16: „Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.” 
30 ApCsel 22.27–28; vö. SÁRY: Bűnvádi eljárások..., 112. Sáry helyesen feltételezi, 

hogy Pálnak mindkét szülője római polgár kellett hogy legyen, különben a lex 

Minicia értelmében nem szerezhette volna meg a római polgárjogot születéssel. 
31 SÁRY: Bűnvádi eljárások…, 178. 
32 ApCsel 25.11: „A császárhoz föllebbezek”; ApCsel 25.12: „A császárhoz fölleb-

beztél, a császár elé mész.” 
33 ApCsel 27.1–28.16. 
34 ApCsel 30. 
35 SÁRY Pál: Keresztre feszítés az ókorban, Szent István Társulat, Budapest, 2004, 48–

56. 
36 SÁRY: Bűnvádi eljárások…, 203. 
37 Liv. 2.5. 
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pedig már karddal hajtottak vége, amit második pere után Pál esetében is 

alkalmaztak.
38

 

Álláspontom szerint azonban a legszemléletesebb példát a jogállapot mi-

atti különbségre mégsem ezekből, hanem az eljárás alá volt személyekkel 

szembeni bánásmódból vonhatjuk le. Az Újszövetségből ismert, hogy Jézust 

emberi mivoltában részben parancsra (ostorozás), részben „önszorgalomból” 

(töviskorona, arculütés, leköpés) súlyosan megalázták. Hasonlóra volt kilátá-

sa Pálnak is, de amikor az ostorozásához
39

 készülve megkérdezte, hogy 

„Szabad nektek római polgárt ítélet nélkül megostorozni?”,
40

 egyből megvál-

tozott a katonák hozzáállása. Miután pedig a katonai parancsnok kérdésére 

Pál római polgárnak vallotta magát, továbbra is őrizetben tartották, de ez után 

már nem bántalmazták.
41

 Érdekes, hogy Pál semmivel nem bizonyította, csak 

hivatkozott római polgárjogára, de ez itt elegendő is volt, ugyanis a római 

polgárjog hamis állítása önmagában is bűncselekmény volt, és mivel az eljá-

rás még folytatódott vele szemben, ezért csekély volt az esély, hogy arra 

alaptalanul hivatkozzon.
42

 Ezek alapján érthető, hogy a birodalomban a római 

polgárjogra hivatkozás egyfajta menlevelet jelentett, az tehát különös érték-

kel bírt. 

 

III. A római polgárjog megszerzése, illetve elvesztése 

A római polgárjog megszerzése fő szabály szerint, követve az antikvitásban 

uralkodó személyiségi elvet, természetes úton, születéssel történhetett.
43

 

Amennyiben római házasságban fogant meg a gyermek, tehát ha mindkét 

szülő római polgár volt, illetve pontosabban, ha mindketten rendelkeztek a 

római házasságkötés jogával (ius conubii), a gyermek is automatikusan római 

polgárnak született. Ha a gyermek házasságon kívül fogant, akkor is egyér-

telmű volt a helyzet, ez esetben a gyermek az anyának a gyermek születésko-

ri státuszát kapta meg,
44

 tehát ha az anyja római polgár volt, akkor a gyermek 

is azzá vált, ha nem, akkor a gyermek sem vált azzá. Problémás volt azonban 

a helyzet akkor, amikor a szülők ugyan a ius gentium szerint házasságban 

                                                 
38 SÁRY: Bűnvádi eljárások…, 204. 
39 ApCsel 22.24. 
40 ApCsel 22.25: „Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare?” 
41 ApCsel 22.29: „Akik vallatni akarták nyomban félreálltak. Az ezredes is megijedt, 

amikor megtudta, hogy római polgár létére megkötöztette.” 
42 ZLINSZKY János: Római büntetőjog, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 140. 
43  Az ezt mesterségesen utánzó római polgár általi örökbefogadást, illetve római 

polgár által civiljogi úton történő felszabadítást külön nem elemzem. Vö. Ulp. D. 

50.1.1 pr. 
44 Cels. D. 1.5.19; Ulp. D. 1.5.24. 
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éltek, de csak egyikük volt római polgár. Ez tömegesen a katonaként egy-egy 

provinciában hosszabb ideig szolgálatot teljesítő és ott a helyi lakossággal 

tartós kapcsolatba lépő katonák utódainál merült fel. Ilyenkor a korai római 

jog azt a megoldást követte, hogy conubium hiányában a gyermek az anya 

jogállását követte,
45

 tehát az ilyen gyermekek peregrinusok lettek. Ha azon-

ban a probléma egy-egy földrajzi területen tömegessé vált, akkor lehetőség 

volt speciális szabályozással rendezni a kérdést. Ilyen történt például a máso-

dik pun háború után, amikor a római katonák és helyi nők leszármazottainak 

helyzetét rendezte Kr. e. 170-ben a szenátus azzal, hogy kijelölt egy várost 

(Carteia) lakóhelyüknek, és az itt élőknek Itálián kívül elsőként megadta a 

latin jogot.
46

 Később az ilyen kapcsolatokból származók helyzetén nem vál-

toztatott, sőt inkább rontott a lex Minicia,
47

 mivel a kérdést általánosságban 

úgy rendezte, hogy a gyermek mindig az alacsonyabb jogállású szülő jogállá-

sát kapta csak meg,
48

 tehát a vegyes házasságok egy részénél, ahol az anya 

római polgár volt, még kedvezőtlenebbé tette az utódok jogállását. Ez a prob-

léma azonban tömegesen csak a principátus idején lépett fel, amikor a zsol-

dosként évtizedekig szolgáló katonák hosszú ideig egy-egy helyen állomá-

soztak. Emiatt az aktív katonák számára a házasságkötést meg is tiltotta a 

római jog, így utódaik automatikusan az anya jogállását követték. A katonák 

leszerelésük esetén azonban megkaphatták azt a kedvezményt, hogy az első 

idegennel kötött házasságuknál a menyasszonyuk megkapja a conubiumot,
49

 

ami alapján az utódok római polgárok lettek! Az általános szabályozás he-

lyett tehát ebben az esetben a római jog az egyéni kedvezmények tömeges 

megadását választotta.  

A természetes úton való születéshez hasonló volt a „jogi születés”, amikor 

egy rabszolgát római polgár ura a civil jog szerint szabadította fel, ez esetben 

a felszabadított (libetinus) ezzel az aktussal a római polgárjogot is megsze-

rezte, de az egész életében korlátozott maradt, például passzív választójoggal 

nem rendelkezett. 

A római polgárjog megszerzésének további fontos és témánkba vágó ese-

te a polgárjog egyéni vagy kollektív adományozása. A korábban tárgyalt 

előnyök miatt a rómaiak féltékenyen őrizték maguk számára a római polgár-

jogot, ezért ezekre csak kivételesen került sor. Ez azonban nem vonatkozott a 

                                                 
45 Gai. 1.78; 1.80. 
46 Liv. 43.3.4: „Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari” = „A település 

nyerje el a latin jogot, és a libertinusok coloniája nevet viselje.” Vö. Adrian Nicolas 

SHERWIN-WHITE: The Roman Citizenship, The Clarendon Press, Oxford, 1973, 101. 
47 A Kr. e. 90-ben hozott lex Minicia de liberis-ről l. ROTONDI: i. m. 338. 
48 Gai. 1.75. 
49 Gai. 1.57. 
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kezdeti időkre, amikor az elsődleges szempont az új város lakosságának – és 

ezzel a potenciálisan hadra fogható hadsereg létszámának – a növelése volt. 

A történetírói hagyomány szerint Romulus az alapítás után menedékhelyet 

(asylum)
50 

 nyitott, tehát kezdetben személyválogatás nélkül bárkit, akit saját 

közösségéből elűztek vagy azt önként elhagyta, az új közösség befogadta és 

egyenrangúnak ismerte el a már korábban érkezettekkel.
51

 Ennek nyilvánvaló 

oka a katonai fenyegetettségben élő új állam emberanyag-utánpótlásának 

biztosítása volt. Lényegében ennek a gondolatmenetnek a folytatása volt az, 

hogy kezdetben a meghódított környékbeli „városokat” lerombolták és lako-

saikat Rómába költöztették, ahol viszont ők automatikusan megkapták a 

római polgárjogot.
52

 Alföldi ez alapján a római hadra fogható népesség rend-

kívül gyors növekedését állapítja meg.
53

 A hagyomány szerint a második 

királyt, Numa Pompiliust
54

 is „külföldről“ hívták be, de hozzá hasonlóan az 

első etruszk származású király is bevándorló volt,
55

 és tudunk arról is, hogy 

kezdetben akár egész nemzetségeket is befogadtak a polgárok sorába.
56

 Ez a 

gyakorlat azonban valamikor a királyság vagy legkésőbb a korai köztársaság 

elején megszűnt, és ettől kezdve a rómaiak már csak személyválogatás alap-

                                                 
50 Liv. 1.8.6. Az erre használt görög eredetű elnevezés azonban nyilván csak később 

került használatba (vö. Liv. 35.51). 
51 Liv. 1.11.4: „Et Romam inde freuenter migratum est” = „De sokan vándoroltak be 

Rómába is.” 
52 Az alkalmazott módszer a közelben lévő elfoglalt „városok” (falvak) elpusztítása és 

lakóinak átköltöztetése Rómába, akik így ellenségből egyből polgárokká lettek. Vö. 

Liv. 1.28–30 (Alba Longa); Liv. 1.33 (Politorium, Tellenae, Ficana); Liv. 4.61 

(Artena). 
53 ALFÖLDI András: Early Rome and the Latins, The University of Michigan Press, 

Ann Arbor, 1963, 128–129. 
54 Liv. 4.3.10: „Numam Pompilium, non modo non patricium sed ne civem quidem 

Romanum, ex Sabino agro accitum, populi iussu, patribus auctoribus Romae 

regnasse?” = „hogyan hívták el sabin földről a nép kívánságára és az atyák egyetér-

tésével a Tarquiniiből bevándorolt Numa Pompiliust, aki nem csak patrícius, hanem 

római polgár sem volt, hogy Rómában uralkodjék?” 
55  Liv. 1.34.10: „Has spes cogitationesque secum portantes urbem ingressi sunt, 

domicilioque ibi comparato L. Tarquinium Priscum edidere nomen” = „ilyen remé-

nyekkel és gondolatokkal eltelve érkeztek meg Rómába, ahol házat vásároltak, s a 

férfi felvette az L. Tarquinius Priscus nevet.” 
56 Liv. 2.16.4: „Namque Attius Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, 

(…) ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. His civitas 

data agerque trans Anienem” = „Attius Clausus ugyanis – akit később Rómában 

Appius Claudiusnak neveztek – (…) nagyszámú híve kíséretében Inregillumból 

Rómába menekült. Polgárjogot és az Anio folyó túlsó partján földet adományoztak 

nekik.” 
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ján, tehát kivételesen és leginkább egyénileg adományoztak teljes polgárjogot. 

Ennek ellenére azért később is előfordult, hogy egyes személyeket
57

 vagy 

akár egész nemzetségeket
58

 vagy csoportokat
59

 fogadtak be maguk közé. 

Ilyen adományozásra mindig a római állam részére tett szolgálat elismerése-

ként (pl. hadi tettekért vagy a római politika támogatásáért), jutalomból és 

csak kivételesen került sor, bár ismerünk példát visszautasításra is.
60

 A pol-

gárjogot a köztársaság idején vagy közvetlenül a népgyűléstől
61

 vagy törvé-

nyi felhatalmazás alapján a végrehajtó hatalom képviselőjétől, tipikusan a 

hadsereg vezetőjének döntése alapján kapta meg a kedvezményezett.
62

 Lé-

nyegében ez folytatódott a principátus idején, amikor a császárok már saját 

elhatározásukból adományozhattak polgárjogot. A békésebb idők bekövet-

keztével pedig polgárjogot lehetett szerezni akár egy rangos sportverseny 

megnyerésével is.
63

  

Ugyanakkor, mint minden jogképességi kategória, a római polgárjog sem 

rögzült egy életre, azt el is lehetett veszíteni, akár önkéntes döntéssel (pl. a 

kivándorlás, a ius migrandi vagy önkéntes száműzetés, a ius exilii/exulandi
64

 

gyakorlásával), feltéve, ha ezt a jog elismerte,
65

 akár büntetésből, például a 

                                                 
57 Liv. 3.29.6: „Eo die L. Mamilio Tusculano adprobantibus cunctis civitas data est” 

= „Azon a napon valamennyi jelenlevő helyeslésével római polgárjogot nyert a 

tusculumi L. Mamilius”; Liv. 27.5.7: „Muttines etiam civis Romanus factus, 

rogatione ab tribunis plebis ex auctoritate patrum ad plebem lata” = „Muttines a 

római polgárjogot is megkapta a javaslat alapján, amelyet az egyik néptribunus az 

atyák megbízásából a népgyűlés elé terjesztett”; Liv. 27.21.11. L. még a későbbi 

gyakorlatra: lex Valeria de civitate Calliphanae Veliensi danda (Kr. e. 98), 

ROTONDI: i. m. 334. 
58 Liv. 10.8. 
59 Liv. 8.11.16: „Equitibus Campanis civitas Romana data, monumentoque ut esset, 

aeneam tabulam in aede Castoris Romae fixerunt” = „A campaniai lovagok meg-

kapták a polgárjogot s ennek emlékére érctáblát szögeztek fel Castor római templo-

mában.” 
60 A praenestei katonák esetéről l. Liv. 23.20.2: „civitate cum donarentur ob virtutem, 

non mutaverunt” = „Vitézségükért felajánlották nekik a római polgárjogot is, de ők 

ezt nem óhajtották hazájuk polgárjogával felcserélni.” 
61 A lex Valeria de civitate Calliphanae Veliensi danda-ról (Kr. e. 98) l. ROTONDI: i. 

m. 334. 
62 Cic. pro Balbo 20.46; 22.50. 
63 GEDEON: Az antik Róma „sportjoga”, 55. 
64 Cic. pro Caec. 34: „Exilium enim nom supplicium est sed perfugium portusque 

supplicii.” 
65 A kivándorlás és az önkéntes száműzetés a polgárjog legális megváltoztatását jelen-

tette, az végleges szándékot feltételezett és ahhoz nyilvánvalóan szükség volt a má-

sik állam általi befogadásra is. A lakóhely ideiglenes, illetve jogtalan, titokban való 
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szabadság elvesztése (capitis deminutio maxima) a római polgárjogot is fel-

emésztette, de sor kerülhetett kizárólag polgárjogtól való megfosztásra is, 

például száműzetéssel (aquae et igni interdictio) vagy a polgár ellenségnek 

történő kiadásával (deditio). A római jog a köztársaság kezdetén még a pol-

gárság kizárólagossága mellett foglalt állást, és nem ismerte el, hogy valaki 

egyszerre két állam polgára lehessen egyidejűleg.
66

 Azt azonban igen, hogy a 

polgár önmaga szabadon döntsön arról, hogy melyik állam polgáraként kíván 

élni.
67

 Cicero szerint senkit sem lehet akarata ellenére polgárjoga megváltoz-

tatására kényszeríteni, de fordítva sem, tehát azt sem lehet megakadályozni, 

ha a polgárjogát valaki meg kívánja változtatni.
68

 Aki tehát önként kivándo-

rolt vagy büntetésből száműzték Rómából, az automatikusan elveszítette a 

római polgárjogát. Ha őt egy másik közösség befogadta, akkor annak a pol-

gárává vált,
69

 ha nem, akkor polgárjog nélküli szabad idegenné vált. A római 

polgár azonban ezzel nem szakadt el végleg Rómától, az egykori polgárjoga 

mint lappangó jog továbbra is jelentőséggel bírt. Ha ugyanis egy volt római 

polgár visszatért Rómába, amit önkéntes kivándorlás esetén bármikor megte-

hetett, száműzetés esetén pedig az azt elrendelő ítélet hatályon kívül helyezé-

se után, úgy megillette az ún. „hátsó küszöb joga” (ius postliminii),
70

 ami 

alapján a hazatért személy automatikusan visszakapta jogait, így az elvesztett 

római polgárjogát is! Ehhez nyilvánvalóan tartós, letelepedési szándékú haza-

térés volt szükséges, de egy forráshely szerint ideiglenes visszatérés esetében 

a rómaiak óvatosságból külön törvényben rögzítették, hogy az érintett sze-

mély nem szerzi vissza polgárjogát. Ez az eset – ami a Digestába is bekerült
71

 

                                                                                                         
megváltoztatása azonban nem változtatott a polgárjogon, ahogy azt a Rómába be-

szivárgó latinok példája is mutatta. Vö. Liv. 39.3.4–6. 
66 Cic. pro Balbo 28: „Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest”; Cic. 

pro Balbo 31: „ne quis nostrum plus quam unius civitatis esse possit.” 
67 Cic. pro Balbo 27: „non solum in legibus publicis positum, sed etiam in privatorum 

voluntate”, Cic. pro Balbo 28. „non esse huius civitatis, qui se alii civitatis dicari, 

potest”; Cic. pro Balbo 31: „ne quis invitus civitate mutetur neve in civitate maneat 

invitus”; Liv. 23.20.2: „civitate cum donarentur ob virtutem, non mutaverunt.” 
68 Cic. pro Balbo 27. „Iure enim nostro neque mutare civitatam quisquam invitus 

potest neque, si velit, mutare non potest, modo adsciscatur ab ea civitate, cuius esse 

se civitatis velit.” 
69 Camillus például Ardea polgára lett (Liv. 5.32; 5.44; 5.46); a száműzött Itália egy-

ségesítésig választhatott bizonyos szövetséges városokat is pl. Naepolist, Praenestét, 

Tiburt (vö. Polyb. 6.14.8). 
70  Mod. D. 49.15.4: „Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure 

postliminii reverti antiquitus placuit”; Cic. pro Balbo 28: „sed etiam postliminio 

potest civitatis fieri mutatio.” 
71 D. 49.15.5.3 Pomponius libro trigensimo septimo ad Quintum Mucium. 
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– a Kr. e. 2. század állapotait tükrözi, amikor az eredetileg görög származású 

és hadifogolyként Rómába került, majd ott felszabadított és római polgárjo-

got kapott Cn. Publicius Maenander egy római küldöttség tolmácsaként visz-

szatérhetett szülőföldjére. Előtte azonban külön törvényjavaslatot terjesztet-

tek elő érdekében, hogy ezzel nem veszítse el római polgárjogát, tehát to-

vábbra is polgár maradjon.
72

 Ez azért érdekes, mivel egyrészről a ius 

postliminii tipikusan római jogintézmény volt, tehát azzal, hogy az illető 

hazatért szülőföldjére, még nem veszítette volna el római polgárjogát, mivel a 

görög jog ezt az intézményt nem ismerte. Más a helyzet azonban, ha tartósan 

ott marad, mivel azzal lényegében kivándorolt volna Rómából, és ezzel elve-

szíttette volna ugyan a római polgárjogát, de ha később mégis visszatér Ró-

mába, akkor a ius postliminii miatt visszakapta volna római polgárjogát. Így 

ennek a törvényjavaslatnak nem volt gyakorlati értelme, azt csak a fölös 

óvatossággal magyarázhatjuk, ahogy azt Pomponius is tette később, amikor 

azt „lex supervacua”-nak minősítette.
73

 Más lenne a helyzet, ha a ius 

postliminii csak a születéssel megszerzett római polgárra vonatkozott volna, 

az adományozottra nem, vagy ha a görög jog ismerte volna ugyanezt a jogin-

tézményt, és az eredeti polgárjog visszaszerzése kizárta volna a római 

postliminium érvényesülését, ekkor lett volna a speciális törvényi szabályo-

zásnak értelme. 

A római polgárság elveszítésének általában nem tárgyalt esete a polgár 

kiadása az ellenségnek (deditio).
74

 Ez a hazaárulás (perduellio) egyik lehet-

séges büntetése volt és két esetkörét ismerjük: az egyik annak a római hadve-

zérnek a kiadása, aki felhatalmazás nélkül kötött békét az ellenséggel, a má-

sik annak a polgárnak a kiadása, aki az ellenség követeit bántalmazta. A 

hadvezérnek ugyanis a békekötésre saját jogon nem volt hatalma, ő csak 

fegyverszünetet köthetett.
75

 Ha viszont békekötésben egyezett meg és erre 

nem volt előzetes felhatalmazása vagy nem kapott ehhez utólagos jóváha-

gyást, akkor ezzel a római nép hatáskörét vonta el, ami egyenlő volt a haza 

rulással.
76

 A kérdés azonban alapvetően politikai kérdés volt, ezért nem min-

den esetben került sor az ilyen hadvezér kiadására.
77

 

                                                 
72 Cic. pro Balbo 28: „ad populum latum est, ut si Publicius, si domum revenisset et 

inde Romam redisset, ne minus civis esset.” 
73 Pomp. D. 49.15.5.3. 
74  Liv. 9.10; per 56; 38.42; Pomp. D. 50.7.18. Ehhez l. BAJÁNHÁZY István: A 

fetialisok szerepe a római állam külkapcsolataiban, Publicationes Universitatis 

Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 30/1 (2012), 21–25. 
75 Liv. 30.16; 34.35. 
76 Erre a legkorábbi példa az ún. „caudiumi béke”, amelyet a samnis háborúk során Kr. 

e. 321-ben kötöttek. L. Liv. 9.10.9: „Quandoque hisce homines iniussu populi 
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Az idegennek történő kiadás másik esete, amikor egy olyan polgár kiadá-

sára került sor, aki az ellenséges követeket bántalmazta,
78

 mivel ő ezzel szin-

tén hazaárulást követett el, hiszen a római nép védelme alatt állókat sértette 

meg. A méltányos és igazságos büntetése ennek is az ellenségnek történő 

kiadás volt, az tudta ugyanis megítélni, hogy hogyan és mennyiben kívánja a 

sérelem megtorlását.
79

 A köztársasági joggyakorlat egységes volt abban, 

hogy a követeket bántalmazókat minden esetben ki kell adni az ellenségnek, 

emellett foglalt egyértelműen állást Q. Mucius Scaevola is.
80

  

A kiadás megszégyenítésül ruhátlanul, szíjjal hátrakötözött kézzel tör-

tént,
81

 de az nem jelentett feltétlenül életveszélyt a kiadott személy számára, 

mivel az ellenség szabadon dönthetett arról, hogy ezt elfogadja-e a sérelem 

megváltásaként vagy sem. Ha nem fogadta el, akkor a kiszolgáltatott személy 

szabadon hazatérhetett Rómába, ahol elvileg a ius postliminii alapján jogait 

automatikusan visszakapta. Ezzel kapcsolatban a köztársaság idején azonban 

egy jogvita alakult ki, amelyben neves remekjogászok is részt vettek, és az 

később még a Digestába
82

 is felvételre került. A jogvita alapját az ún. 

numantiai „békekötés” képezte. Numantia egy kicsiny, de jól védhető város 

volt Hispaniában, amit a rómaiak éveken keresztül ostromoltak, majd ennek 

                                                                                                         
Romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt atque ob eam rem noxam 

nocverunt, ob eam rem quo populus Romanus scelere impio sit solutus hosce 

homines vobis dedo” = „Minthogy ezek a férfiak a római nép és a polgárok parancsa 

nélkül önmaguk vállaltak kezességet a békeszerződésért, s ezzel bűnt követtek el, 

annak érdekében, hogy a római népet istentelen vétek ne terhelje, kezetekbe adom 

őket.” 
77 Liv. 21.18.10: „Vos enim, quod C. Lutatius consul primo nobiscum foedus icit, quia 

neque auctoritate patrum nec populi iussu ictum erat, negastis vos eo teneri; itaque 

aliud de integro foedus publico consilio ictum est” = „A szerződést ugyanis, ame-

lyet első ízben C. Lutatius consul kötött velünk, nem akartátok elismerni, mondván, 

nem az atyák megbízásából és nem a nép parancsára kötötte. Ezért egy újabb, má-

sodik szerződést kötöttünk, most már államotok hozzájárulásával.” C. Lutatius kia-

dása azonban nem történt meg. 
78 Pomp. D. 50.7.18: „Si quis legatum hostium pulsasset.” 
79  Liv. 38.42.7: „Eo anno L. Minucius Myrtilus et L. Manlius, quod legatos 

Carthaginienses pulsasse dicebantur, iussu M. Claudii praetoris urbani per fetiales 

traditi sunt legatis et Carthaginem avecti” = „Ebben az évben [Kr. e. 188] L. 

Minutius Myrtilust és L. Manliust, akiket azzal vádoltak, hogy bántalmazták a kart-

hágói követeket, M. Claudius városi praetor parancsára a fetialisok útján átadták a 

követeknek, akik elvitték őket Karthágóba.” 
80  Pomp. D. 50.7.18: „Itaque cum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi 

hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere.” 
81 Liv. 9.9.1; 9.10.7. 
82 Pomp. D. 50.7.18. 
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során C. Hostilus Mancinus konzul olyan kedvezőtlen helyzetbe hozta csapa-

tait, hogy serege megmentése érdekében „békét kötött” az ellenséggel, amit 

azonban a szenátus szégyenletesnek tartott és nem fogadott el.
83

 Ennek kö-

vetkeztében a volt konzult Kr. e. 136-ban kiszolgáltatták az ellenségnek, aki 

azonban ezt a gesztust szintén nem fogadta el,
84

 így Mancinus hazatért Ró-

mába. Itt azonban, amikor mint volt konzul el akarta foglalni helyét a szená-

tusban, a politikai ellenfelei megkérdőjelezték polgárjoga (status civitatis) 

létét.
85

 Az egyértelmű volt, hogy az idegenek hatalma alá került személy, 

tehát az idegenek által akár háborúban, akár békében
86

 elfogott, illetve az 

idegeneknek kiadott személyt hazatérése esetén megillette a ius postliminii,
87

 

tehát az így hazatért személy automatikusan visszakapta jogait. Ennek azon-

ban az volt a feltétele, hogy az érintett személy előbb az ellenség hatalma alá 

kerüljön, majd onnan kikerüljön. A jogtudósok között ezért vita alakult ki,
88

 

hogy ez a szabály érvényesülhet-e azokban az esetekben is, amikor a kiadatás 

ténylegesen nem ment végbe, vagyis az érintett személy eleve nem is került 

az idegen hatalom fennhatósága alá.
89

 A fenti ügyben az egyik álláspont 

szerint az érintett személy már a kiszolgáltatásról meghozott döntéssel elve-

szítette polgárjogát, így szenátusi tagságát is. Publius Mucius Scaevola jog-

tudós ezt azzal indokolta, hogy a kiszolgáltatásról a nép döntött, ezért az 

ugyanúgy működött, mint a száműzetés (aqua et igni interdictio), vagyis a 

határozat meghozatalától kezdve az érintett személy elveszítette polgárjo-

gát.
90

 M. Iunius Brutus, a kor másik neves jogásza azonban ellenkező állás-

                                                 
83 Liv. per. 55: „miután a velük kötött békét a senatus nem fogadta el.” ill. „olyan 

szégyenletes békét kötött velük, amelyet a senatus nem volt hajlandó jóváhagyni”; 

lex de foedere infirmando (Kr. e. 140, vö. ROTONDI: i. m. 296). A jól védhető várost 

végül csak Kr. e. 133-ban sikerült a rómaiaknak elfoglalniuk (vö. Liv. per. 49). 
84 Liv. per. 56: „Hogy a római népet mentesítsék a numantiaiakkal kötött szerződés 

megtartásának kötelezettsége alól, Mancinust, aki felelős volt az egyezség létreho-

zásáért, kiszolgáltatták a numantiaiaknak, de ezek nem fogadták el”; lex Furia Atilia 

de C. Hostilio Mancino Numantinis dedendo (Kr. e. 136, vö. ROTONDI: i. m. 297). 
85 Pomp. D. 50.7.18: „quaesitum est, an civis Romanus maneret.” 
86 Pomp. D. 49.15.5.1–2. 
87 Mod. D. 49.15.4: „Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure post-

liminii reverti antiquitus placuit.“ 
88 Mod. D. 49.15.4: „inter Brutum et Scaevolam variae tractatum est.” 
89  Pomp. D. 50.7.18: „quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis 

Romanus maneret.” 
90 Pomp. D. 50.7.18: „Quia quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulisse 

videtur, sicut faceret, cum aqua ei igni interdiceret.” 
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pontot képviselt.
91

 Bár ennek ismertetését és indokolását a Digesta egyaránt 

mellőzi, de a szövegből kikövetkeztethető, hogy a másik vélemény szerint az 

érintett személy polgárjogát nem veszítette el,
92

 feltehetően azon indokolással, 

hogy mivel a kiszolgáltatást az ellenség nem fogadta el, így az nem is ment 

végbe. A források alapján úgy tűnik, hogy a fenti ügyben az első álláspont 

diadalmaskodott,
93

 mivel tudjuk, hogy Mancinus polgárjogáról külön tör-

vényt hoztak,
94

 amire nem lett volna szükség a második álláspont elfogadása 

esetén. Ebből következik, hogy szenátusi helyét sem automatikusan, hanem 

csak a visszatérése után betöltött praetori tisztség révén foglalhatta el.
95

 Érde-

kes viszont, hogy a szenátus által megbélyegzett személy a továbbiakban 

nem került kirekesztésre a politikai karrierből, és sikerrel pályázott a praetori 

tisztségre. 

 

IV. A római birodalom kiépítésének eszközei 

A polgárjog Rómában eredetileg a városi közösséghez való tartozást jelentet-

te, ami ekkor természetszerűen kizárólagosságot jelentett, mivel ekkor min-

denki, aki idegen volt, az egyben ellenségnek (hostis) számított. Ezt az ural-

kodó álláspontot bizonyítja a korai – királykori – terjeszkedés technikája is: 

ez elfoglalt környékbeli „városokat” lerombolták és lakóit átköltöztették 

Rómába,
96

 illetve ha a várost fizikailag megkímélték is, mint politikai közös-

séget akkor is eltörölték.
97

 A hódítások sora folytatódott a köztársaság idején 

is, amikor a római állam folytonosan, általában támadó háborúkat folytatott.
98

 

Ez közismert tény, az azonban talán már nem, hogy ez a hódítás – legalábbis 

a „civilizált”, tehát állami keretek között élő népekkel szemben – általában 

                                                 
91 Mod. D. 49.15.4: „inter Brutum et Scaevolam variae tractatum est.” L. még Detlef 

LIEBS: Bellum iustum in Theorie und Praxis, in: Ars Juris – Festschrift für Okko 

Behrends zum 70. Geburtstag (Hrsg.: Martin AVERANIUS–Rudolf MAYER-PRITZL–

Cosima MÜLLER), Wallstein Verlag, Göttingen, 2009, 314. 
92 Pomp. D. 50.7.18: „quaesitum est, an civis Romanus maneret: quibusdam existi-

mantibus manere.” 
93 Mod. D. 49.15.4: „inter Brutum et Scaevolam variae tractatum est: et consequens 

est, ut civitatem non adipiscatur.” 
94 Pomp. D. 50.7.18: „de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis Romanus.” 
95 LIEBS 2009, 314. 
96 Pl. Alba Longa (l. Liv. 1.29–30). 
97 SHERWIN-WHITE: i. m. 59; ez a technika később is megfigyelhető (pl. Liv. 8.14). 
98  Augustus uralkodása alatt újdonságszámba ment a Janus-templom ajtajának 

bezáratása, ami a béke külső jele volt, és amire Livius szerint Numa király után Au-

gustusig mindösszesen csak egyszer került sor az első pun háború lezárásakor (Liv. 

1.19.3; vö. Res gest. 13). 
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nem az államiságot eltörlő és egy egységes birodalomba bekebelező mód-

szerrel történt, hanem lassan és szerződéses formában. A terjeszkedés techni-

kája ekkor tehát megváltozott, és ekkor már Róma csak nagyon ritkán sem-

misítette meg fizikailag a vele ellenséges államokat, inkább arra törekedett, 

hogy azokat legyőzze, vagyis elismertesse az adott állam vezetésével a római 

katonai szupremáciát és ezt az állapotot szerződésben rögzítse.
99

 Ez a techni-

ka mint az „oszd meg uralkodj” elve (divide et impera) ment át a köztudatba, 

illetve ismert a szerződések felosztása a kezdetben általában használt egyen-

lőség alapján (foedus aequum) és a később elterjedt egyenlőtlen alapon 

(foedus iniquum) kötött szerződésekre. Ennek a technikának a létalapja állás-

pontom szerint – a rómaiak közismert, a joghoz és a világos szabályokhoz 

való vonzódásán, illetve a hagyományok tiszteletén túl – az volt, hogy a köz-

társasági Róma se gazdaságilag, se államszervezetileg nem volt felkészülve 

ilyen hatalmas területek közvetlen irányítására. Ezt jól bizonyítja az a tény, 

hogy a köztársaság államgépezetét alig tucatnyi magisztrátus irányította, és 

bár mindegyik rendelkezett bizonyos létszámú segédszemélyzettel, ezek csak 

egy városállam irányításához voltak elegendőek. Nem volt továbbá Rómában 

sem számottevő belső rendfenntartó erő, és a hadseregeket is egészen Marius 

reformjáig (Kr. e. 107) mindig ad hoc jelleggel, egy-egy adott háborúra állí-

tották fel. Tudjuk azt is, hogy még a második pun háború idején sem volt 

állami fegyvergyártás, állami tengeri szállító flotta, ezeket a feladatokat ma-

gánfelekkel kötött szerződésekkel oldották meg.
100

 Történelmileg tehát úgy 

alakult, hogy Róma szerződésekben rögzítette az általa legyőzött állammal 

annak kötelezettségeit, és ez után csak arra kellett ügyelnie, hogy azt be is 

tartassa. Ha az adott állam megszegte az általa vállaltakat, akkor ez jogalapot 

képezett ellene újabb háború megindítására és még rosszabb feltételekkel 

való szerződéskötés elérésére. Az előbb említett elv miatt, különösen ott, ahol 

a szomszédos városállamok ellenséges viszonyban voltak egymással, egy-egy 

állam vezetése, függetlenül attól, hogy az demokratikus vagy monarchikus 

volt, nem engedhette meg, hogy szerződést szegjen. Így Róma elérte azt, 

                                                 
99 A tisztánlátást azonban nehezíti, hogy egy-egy város közjogi helyzete az idők során 

változott, sőt ilyen változásra akár többször is sor kerülhetett, pl. egy idegen város 

helyére is alapíthattak kolóniát (Ardea: Liv. 4.11), létező kolóniát újra alapíthattak 

(Signia: Liv. 1.56; 2.21), illetve korábbi jogaikat el is veszíthették (Liv. 8.14), így az 

elve összetett rendszer tovább bonyolódott. 
100 Liv. 23.49.1: „Ubi ea dies venit, ad conducendum tres societates aderant hominum 

undeviginti” = „A kijelölt napon tizenkilenc, három haszonbérlő (sic!) társaságba 

tömörült vállalkozó jelentkezett”; Liv. 27.10.13: „cetero auro usi sunt ad vestimenta 

praesenti pecunia locanda exercitui qui in Hispania” = „A maradék aranyat arra 

fordították, hogy készpénzfizetés ellenében ruházattal lássák el a hispaniai sereget.” 
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hogy a pax Romana kiterjedjen az általa megcélzott területekre, anélkül 

azonban, hogy a területeket katonailag állandóan megszállva tartotta volna. A 

legiók csak akkor és csak ott jelentek meg, ahol a szerződést tartósan és/vagy 

súlyosan megszegték. Érdekes az is, hogy a római seregek nagyobb részét – 

általában a kétharmadát
101

 – a szövetséges segédcsapatok adták, természete-

sen más, esetleg pont az adott állammal ellenséges viszonyban álló államból 

kirendelve, így csekély ténylegesen római emberanyaggal is el tudták érni az 

adott terület pacifikálását. 

Ez a technika Itália meghódítása során alakult ki, ennek során került ki-

alakításra az ún. municipális rendszer Róma körül. A municipiumok eredeti-

leg olyan önálló államisággal bíró idegen jogállású városállamokat jelentettek, 

amelyek Rómához – vagy önkéntesen, vagy kényszer hatására – szerződéssel 

csatlakoztak. Alapvetően azonban ezek ekkor még megtartották belső önálló-

ságukat, és a római jogszabályok csak akkor és annyiban váltak kötelezővé az 

itt élő lakosokra, ha azokat ezen városok kifejezetten elfogadták.
102

 Elnevezé-

süket (municipium = munus capere) is feltehetőleg a római állammal szem-

ben vállalt kötelezettségükről kapták.
103

 A „csatlakozási szerződés” lehetett 

egyenlő vagy egyenlőtlen feltételekkel kötött szerződés (foedus aequum illet-

ve foedus iniquum) vagy akár a feltétlen megadás (deditio)
104

 is, de az alkal-

mazott forma jelen témánk szempontjából irreleváns. A lényeg most csak 

annak a polgárjogot érintő tartalma, tehát az, hogy a két állam közötti szerző-

dés biztosította-e az abban élő lakosok számára a római polgárokat megillető 

jogokat vagy azok egy részét. Ha igen, akkor ezen közösségek tagjai először 

általában csak egy korlátozott polgárjogot (civitas sine suffragio) kaptak, 

amit a modern irodalom egyfajta „fél-polgárjognak” tekint.
105

 Ez azt jelentet-

te, hogy ők magánjogilag ugyan egyenlők lettek a rómaiakkal (ius 

commercii-t mindig, a ius conubii-t pedig általában megkapták). A közjog 

terén viszont csak a terhekben részesültek (munera, pl. munera militiae), és 

itt csak annyi előnyt élveztek, hogy a központi csapatokban (legio) és nem a 

                                                 
101  Liv. 3.22.4: „Hernici et Latini iussi milites dare ex foedere, duaeque partes 

sociorum in exercitu, tertia civium fuit” = „A hernicusokat és a latinokat utasították, 

hogy a szövetségi szerződés alapján adjanak katonákat, s a hadsereget kétharmad 

részt szövetségesek, egyharmad részt pedig polgárok alkották”; Liv. 22.36. 
102 Gell. 16.13.6. 
103 Gell. 16.13.6: „a quo munere capessendo appellati vedentur”; Ulp. D. 50.1.1.1 pr.: 

„Et proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem, 

ut munera nobiscum facerent: sed nunc abusive municipes dicimus suae cuiusque 

civitatis cives, ut puta Campanos, Puteolanos.” 
104 Liv. 2.18; 8.2; 8.11; 9.20; 40.47. Ehhez l. BAJÁNHÁZY: i. m. 16–17. 
105 Ernst KORNEMANN: Municipium, in: RE XVI/1, 573, 578. 
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segédcsapatokban szolgáltak. A politikai életben jogokkal, mint például az 

aktív és passzív választójog (ius suffragii, ius honorum) azonban nem rendel-

keztek. Mivel e két utóbbi közül a passzív választójog az aktívra épült, ezért 

ezt a korlátozott polgárjogot aktív választójog nélkülinek, azaz civitas sine 

suffragio-nak nevezték el.
106

 Ez a lehetőség tehát elvileg jutalom volt (l. ma-

gánjog területe), azonban a kényszerrel csatlakoztatott városok lakói ezt sok-

szor büntetésként fogták fel (l. a közjog területe).
107

 Ettől függetlenül azon-

ban célja az volt, hogy a meghódított közösségek polgárait szorosabban kap-

csolja a római államalakulathoz, mivel ezzel már római polgárokká váltak! 

Ezt a lehetőséget ezért kezdetben általában csak az etnikailag, nyelvileg és 

kulturálisan azonos vagy nagyon hasonló latin városok lakóinak kínálták fel. 

Bár ennek némileg ellentmond, hogy Gellius szerint Caere volt az első ezek 

közül,
108

 amit éppen a város etruszk identitása miatt a modern irodalom két-

séggel fogad.
109

 A latinok számára Kr. e. 338-tól nyílt meg ez a kedvezmény 

lehetősége tömegesen,
110

 a szintén rokon etnikumnak tekinthető szabinok 

viszont ezt csak később, de akkor viszonylag gyorsan Kr. e. 290–268 között 

érték el.
111

 De arra is találunk példát, hogy egyes közösségek ezt a felajánlott 

kedvezményt nem fogadták el, hanem inkább megtartották saját addigi jogál-

lásukat.
112

 Ettől függetlenül azonban ezek a közösségek is Róma szövetsége-

sei lettek, tehát az államközi szerződés és a polgárjog adományozása egymás-

tól független volt.
113

 Sherwin-White szerint ugyanakkor a civitas sine 

suffragio alkalmazása nélkül Róma nem talált volna megfelelő eszközt Itália, 

majd később az egész birodalom politikai egységesítésére.
114

  

                                                 
106 Liv. 8.14.10: „civitas sine suffragio data”; Liv. 8.17.12: „Romani facti Acerrani 

lege ab L. Papirio praetore lata, qua civitas sine suffragio data”; Gell. 16.13.7: 

„Primos autem municipes sine suffragii iure Caerites esse factos.” 
107  Liv. 9.45.7: „cum quibus licuerit suas leges Romanae civitati praeoptaverint; 

quibus legendi quid mallent copia non fuerit, pro poena necessariam civitatem fore” 

= „azok közülük, akiknek választást engedtek, többre becsülték saját törvényeiket a 

római polgárjognál, azok pedig akik nem kapták meg a döntés jogát, büntetésnek 

tekintették a rájuk kényszerített polgárjogot.” 
108 Gell. 16.13.7. 
109 KORNEMANN: i. m. 579. 
110 Liv. 8.14. Vö. SHERWIN-WHITE: i. m. 59. 
111 SHERWIN-WHITE: i. m. 61–62. 
112 Pl. a hernicusok (vö. Liv. 9.43; 9.45; SHERWIN-WHITE: i. m. 49). 
113 SHERWIN-WHITE: i. m. 58. 
114 SHERWIN-WHITE: i. m. 58: “Had there been no civitas sine suffragio Rome would 

perhaps never have acquired the technique for the creation of a political form which 

ended by embracing the whole world.” 
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Ebből az átmeneti helyzetből aztán a romanizáció befejezése után nyílt 

meg a lehetőség a szavazati jog és ezzel a teljes római polgárjog megadása 

felé, ami olykor akár egy évszázadnál is több várakozási időt is megköve-

telt.
115

 Az ilyen szavazati joggal rendelkező városok lakóit egy-egy már léte-

ző római tribusba osztották be, a felvételük során hozott egyetlen döntéssel, 

amelyről azonban nem a cenzorok, hanem a népgyűlés határozott, törvény 

formájában.
116

 Más megoldást alkalmaztak később, amikor a szavazati jogot 

kiterjesztették a szövetséges háború után a korábban szavazati joggal nem 

rendelkező szövetségesekre. Itt is elképzelhető lett volna új tribusok meg-

szervezése,
117

 de azt – feltehetően az új polgárok jelentős létszáma miatt – 

végül elvetették. Ez ügyben inkább azt a megoldást alkalmazták, hogy ezeket 

a szavazó polgárokat egy, a szavazás napján kisorsolt tribusba osztották be, 

így biztosítva, hogy ezek számbeli fölénye ne érvényesülhessen.
118

 

A birodalomépítés másik, ezt kiegészítő technikája volt, hogy a stratégiai-

lag fontos helyeken – Róma városának mintájára – kis városi közösségeket 

(colonia) hoztak létre. Ilyenkor a meghódított nép területéből, mely a hódí-

tással a római állam tulajdonába került tehát közföldnek számított, jogsza-

bállyal kiszakítottak egy részt, és azt kiosztották a kolónia lakosai között, így 

a kiosztott földek magántulajdonba kerültek.
119

 Az így kialakított város lehe-

tett egy teljesen új város megalapítása is, de az létrejöhetett egy korábbi, 

idegen város területén is, ha annak lakossága olyan csekéllyé zsugorodott,
120

 

hogy már nem volt képes közösségként tovább működni, sőt ezen ok miatt az 

eredeti kolóniák időnkénti megújítására is sor kerülhetett.
121

 A kolóniába 

                                                 
115  Formiae, Fundi, Arpium például kb. másfél évszázadot várt a teljes polgárjog 

megadásáig [„félpolgárjog”: Liv. 8.14 (Formiae, Fundi) és Liv. 10.1 (Arpium), il-

letve teljes polgárjog: Liv. 38.36). Vö. SHERWIN-WHITE: i. m. 61. 
116 Liv. 38.36.9: „Rogatio perlata est, ut in Aemilia tribu Formiani et Fundani, in 

Cornelia Arpinates ferrent” = „Így a javaslatot megszavazták, s úgy döntöttek, hogy 

Forminae és Fundi lakói az Aemilia tribusszal, Arpinum lakói pedig a Cornelia 

tribusszal szavazzanak.” 
117 Gabba szerint nyolc új tribus szervezését írta elő a lex Plautia Papiria (Kr. e. 89.), 

de ez a gyakorlatban nem valósult meg. Vö. Emilio GABBA: Republican Rome, the 

Army and the Allies. Esercito e società nella tarda Republica romana (trans. by P. J. 

Cuff), University of California Press, Oxford, 1976, 94. 
118 Liv. 25.3.16: „ut sortirentur ubi Latini suffragium ferrent” = „hogy kisorsolják, 

melyik tribusban szavazhatnak a latinok.” Vö. E. S. STAVELEY: Greek and Roman 

Voting and Elections, Thames and Hudson, London, 1972, 154. 
119 Liv. 2.22; 2.31; 2.34; 3.1; 4.11; 4.47; 5.24; 6.17; 6.31; 8.16; 8.21; 8.23; 9.26; 10.1; 

10.13; 10.21. 
120 Liv. 4.11 (Ardea). 
121 Pl. Signia alapítása (Liv. 1.56), majd újjászervezése (Liv. 2.21). 
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költözők listáját az állam vezető tisztségviselője, később pedig a cenzorok 

írták össze, ide elvileg önkéntes alapon (nomen dare) lehetett felkerülni,
122

 de 

a források utalnak bizonyos állami kényszer (adscriptio, deductio) lehetősé-

gére is.
123

 Rómához közeli és jó termőfölddel rendelkező vidékeken nem 

okozott problémát a szükséges keret önkéntesekkel való feltöltése, míg a 

távolabbi, veszélyes vagy rosszabb minőségű területeken általában ez gondot 

okozott,
124

 és ezeknél általában nagyobb földterülettel csábították jelentke-

zésre az embereket. 

Az így alapított coloniák jogállása kétféle lehetett: a polgár kolóniák vagy 

latin joggal rendelkező kolóniák. A polgárjoggal rendelkező kolóniák 

(coloniae civium Romanorum) jogszabállyal Róma mintájára létrehozott új 

városok voltak
125

 és ide római polgárok költöztek. Ezekre a városokra úgy 

tekintettek, mint anya és gyermek kapcsolatára, és ezért támogatást vártak el 

tőlük,
126

 egyebekben azonban úgy működött a Rómával való kapcsolatuk, 

mint a szerződéssel szövetségessé vált idegen városokkal. Fontos különbség 

azonban, hogy ezek helyzetét nem egy nemzetközi szerződés, hanem az ala-

pításkor kiadott törvény
127

 rögzítette. Az ide áttelepült polgárok továbbra is 

római polgárok maradtak, de speciális szabályok vonatkoztak rájuk, például 

az általános hadkötelezettség alól felmentésre kerültek, mivel az ő feladatuk 

éppen az volt, hogy azt az adott területet pacifikálják, katonai szolgálatukat 

tehát helyben töltötték ki. Kivételt képezett azonban, ha idegen hadsereg 

tartózkodott Itália területén, mivel akkor minden mentesség felfüggesztésre 

került,
128

 tehát ezek a polgárok is besorozhatók voltak a „központi” hadse-

regbe, azon logika alapján, hogy minden polgárnak elsősorban az anyavárost 

kell megvédenie, akár saját városa feláldozása révén is. 

                                                 
122 Liv. 1.11.4; 3.1.7; 10.21.10. 
123 Liv. 32.7.3: „colonosque eo trecentos – is enim numerus finitus ab senatu erat – 

adscripserunt” = „s e helység számára háromszáz telepest írtak össze, ezt a létszá-

mot engedélyezte a senatus”; Gai. 3.56: „qui ex urbe Roma in Latinas colonias 

deducti Latini coloniarii esse coeperunt” = „akiket Róma városából a latin 

coloniákba vezényeltek és ott Latini colniarii lettek.” 
124 Liv. 10.21: „nec qui nomina darent facile inveniebantur” = „Nem egykönnyen 

tudtak olyan férfiúkat találni, akik feliratkoztak a telepesek jegyzékébe.” 
125 Gell. 16.13.8: „sed ex civitate quasi propagatae sunt et iura institutaque omnia 

populi Romani, non sui arbitrii, habent.” 
126 Liv. 27.9.11: „Quae liberi parentibus deberent, ea illos Romanis debere” = „Azzal 

tartoznak Rómának, amivel a gyermekek szüleiknek.” 
127 Pl. lex de colonia Fregellam deducenda (Kr. e. 328; vö. ROTONDI: i. m. 229; Liv. 

8.22), de ezek rendelkezéseit ma általában nem ismerjük, kivétel ez alól: lex 

coloniae Genitativae Iuliae (Kr. e. 44; l. FIRA 122). 
128 L. lex de vacatione militiae (Kr. e. 390 után; vö. ROTONDI: i. m. 215). 
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Ezek első csoportja római területen (ager Romanus) belül, stratégiai he-

lyeken került alapításra. Az első ilyen, amiről tudunk és ami későbbiekben is 

fennmaradt, a latin háború befejezése (Kr. e. 338) után alapított Antium 

volt.
129

 Az ezekben a városokban élők továbbra is római polgárok maradtak 

és az, hogy ténylegesen itt és nem Rómában éltek, nem jelentett problémát az 

eredeti közösségükhöz való tartozás szempontjából. Ezek a városok ugyanis 

Róma közelében helyezkedtek el, a kitelepült polgárok pedig egy-egy vidéki 

tribusba kerültek besorolásra, így ott szavazatukat továbbra is leadhatták, 

továbbá a kiköltözött telepesek száma is általában csekély volt (300 férfi),
130

 

így valódi önigazgatási igényük sem merült fel. Ez a „terjeszkedés” Sherwin-

White szerint Kr. e. 329-től egészen 194/184-ig
131

 tartott, de ez inkább csak 

kiegészítette a latin jogú kolóniák rendszerét.
132

 Ilyenek voltak például az ún. 

tengermelléki kolóniák, amelyek feladata a kevés kikötésre alkalmas hely 

ellenőrzés alatt való tartása volt,
133

 de mivel a terület gazdaságilag nem volt 

vonzó, ezért ide nem sikerült latin jogú kolóniát telepíteni, tehát itt polgár 

kolónia alapítására volt csak lehetőség.
134

 

A polgár kolóniák második csoportjának kialakítása a Kr. e. 3–2. századra 

tehető, amikor szintén stratégiai helyeken, de már Rómától távol alapítottak 

új városokat. Ezek már nagyobb létszámúak (2–3000 fő) voltak, és a telepe-

seknek személyenként tulajdonba adott föld nagysága is nőtt.
135

 Ezek ezért 

már szükségképpen jobban elszakadtak az anyavárostól, mivel például szava-

zati jogukat a távolság miatt már nem tudták gyakorolni, illetve a távolság és 

a nagyságuk miatt valamilyen önkormányzati igényük is felmerülhetett, de a 

római polgárjog kiterjesztése, illetve az önkormányzati rendszer ezt hamaro-

san megoldotta, így ezekkel kapcsolatos problémákról nem maradt fenn tudó-

sítás. 

A kolóniák másik – és a birodalomépítés szempontjából meghatározóbb – 

típusát a latin jogú kolóniák képezték. Ilyen latin kolóniákat eredetileg a latin 

szövetség tagjai alapíthattak, s így Róma is, miután e szövetség tagja lett (Kr. 

e. 493). Az így alapított kolóniák lakosai a Latini veteres/prisci jogállását 

                                                 
129 Liv. 36.35; SHERWIN-WHITE: i. m. 76. 
130 Pl. Anxur (Liv. 8.21), de találunk ilyenre később is példát: Puteoli, Volturnum, 

Liternum (Liv. 34.45), illetve a korai időkben is találunk nagyobb létszámot: Labici 

2500 fő (Liv. 4.47), Volscus területen 3000 fő (Liv. 5.24). 
131 SHERWIN-WHITE: i. m. 76. 
132 SHERWIN-WHITE: i. m. 77. 
133 A rómaiaknak így nem kellett állandó hadiflottát fenntartani. Vö. SHERWIN-WHITE: 

i. m. 77. 
134 SHERWIN-WHITE: i. m. 77. 
135 SHERWIN-WHITE: i. m. 78. 
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szerezték meg, ami a többi szövetséges irányába privilégiumokat jelentett. 

Például átköltözéssel automatikusan megszerezték az adott város polgárjogát, 

de átköltözés nélküli ott tartózkodásuk idején is szavazhattak annak népgyű-

lésén. Az ilyen alapításokra azonban csak a latin szövetség felbontásig (Kr. e. 

338) volt lehetőség, annak felbontása után tagjait Róma már külön-külön 

kötött szerződéssel fűzte magához.
136

 Ezután már csak Róma alapíthatott 

kolóniákat, ezek lakói az eredeti latin jogból képzett, de az új helyzetre utaló 

Latini coloniarii jogállást kapták. 

Ezekbe a városokba vagy római polgárokat küldtek, akik ez esetben elve-

szítették a teljes római polgárjogukat (capitis deminutio media),
137

 amit 

azonban a megszerzett gazdasági előnyök kompenzálhattak (pl. nagyobb 

földterülethez jutás),
138

 vagy római polgárokat és latinokat vagy más népeket 

költöztettek vegyesen.
139

 Ezek a telepesek a magánjog területén általában 

szintén egyenlőek voltak a római polgárokkal, a közjog területén azonban 

nem, azonban számukra könnyített volt a teljes római polgárjog megszerzése 

(pl. per honorem: magisztrátusi tisztség betöltése a kolóniában, sikeres felje-

lentés egy crimen repetundarum ügyben). A migratio, a Rómába való beköl-

tözés joga azonban már nem annyira egyértelmű. A modern irodalom ugyan 

általában ezt is elfogadja mint a római polgárjog megszerzéséhez vezető iusta 

causát, a források azonban ennek némileg ellentmondanak. Az eltérés oka 

szerintem abban rejlik, hogy az ősi időkben alapított kolóniák lakosai nyilván 

megkapták ezt a jogot, mivel akkor még Róma számára az egyenlőség meg-

szerzése volt az elérendő cél, a későbbiekben alapítottakban élők viszont már 

nem, mivel ott a római terjeszkedés biztosítása volt a cél. A migratio tilalmát 

vagy az alapításukról szóló jogszabály mondta ki, vagy kifejezett tiltás hi-

ányban azt az új kolóniák alapításának célja zárta ki hallgatólagosan, erre 

azonban a források hiánya
140

 miatt nem adható egyértelmű válasz. A ius 

migrandi nyilvánvalóan nem illethette meg az összes latin jogú kolónia la-

kosságát, különben fennállt volna a veszélye egyes kolóniák kiürülésének, 

illetve nem lett volna jogalapja annak, hogy Kr. e. 187-ben tizenkétezer főt 

derítsenek fel Rómában és kötelezzenek az eredeti kolóniájukba való vissza-

                                                 
136 Liv. 8.14. 
137 Gai. 1.131; 3.56. 
138 SHERWIN-WHITE: i. m. 79. 
139 Pl. ha nem volt elegendő római polgár a jelentkezők között, akkor polgár kolónia 

helyett alapíthattak latin jogút is, ez esetben a hiányzó helyeket szövetségesekkel (pl. 

latinokkal, volscusokkal) töltötték fel (vö. Liv. 3.1). 
140 Mivel Itália önkormányzati rendszerének Kr. e. 49-es átalakítása miatt ezek ren-

delkezéseit ma általában nem ismerjük, amit ismerünk, azok későbbi alapítások, pl. 

lex coloniae Genitativae Iuliae (Kr. e. 44; l. FIRA 122). 
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térésre.
141

 Természetesen az is elképzelhető, hogy nem volt kifejezett tiltás, 

mivel a távolság, illetve a kolóniába költözőknél a számukra ott nyújtott 

gazdasági előnyök miatt kezdetben fel sem merült a Rómába való beköltözés 

igénye. A második pun háború pusztításai, amelyek tönkretették az itáliai 

kisparaszti gazdaságokat, azonban alapvetően megváltoztatták ezt a helyzetet, 

és a tömeges beköltözés igénye realitássá vált, ami viszont a kolóniák katonai 

teherviselési képességét veszélyeztette. Ezért feltehetőleg a fenti eset után 

nem sokkal, megjelent az első kifejezett jogi korlát is: ezután már csak azok 

élhettek ezzel a joggal, akik fiút hagytak az adott kolóniában.
142

 Ennek célja a 

kolónia lakosságszámának megőrzése volt, de ennek ellenére továbbra is 

sokan költöztek be Rómába, Livius szerint a törvényt kijátszva.
143

 Erre Livius 

szerint két módszert is alkalmaztak: az egyik a kolóniai lakos fiának római 

polgár számára történő színleges eladása, majd felszabadítása, amivel mind 

az apa, mind fiú római polgár lett: az apa a migrációs jogát gyakorolta, a fiút 

pedig római polgár szabadította fel. A másik módszert az utódok nélküliek 

alkalmazták, bár itt a forráshely hiányos, de kikövetkeztethető, hogy ők ró-

mai polgárt fogadtak örökbe, majd Rómába migráltak, az örökbefogadott és 

ezzel latin jogúvá vált fiú pedig a ius postlimii-t gyakorolva tért vissza Ró-

mába. Mivel ez tömegesen fordult elő, arra a római politikai elit ismét reagált. 

Kr. e. 177-ben a szenátus – a kolóniák vezetőinek panaszára – előbb bezárta a 

fenti jogi kiskaput, majd elrendelte az így polgárjogot szerzettek visszatérését 

eredeti kolóniájukba.
144

 A Kr. e. 173-as cenzus láthatólag ki is mutatta ezt a 

csökkenést, ugyanis az érintettek ezek után eredeti városukban estek át a 

vagyonbecslésen.
145

 A probléma azonban ezzel sem szűnt meg, erre utal a Kr. 

e. 95-ban meghozott törvény (lex Licinia Mucia),
146

 ami végül teljesen meg-

szüntette a polgárjog Rómába való beköltözéssel történő megszerzésének 

lehetőségét. Mivel azonban az ezután nem sokkal kirobbant a szövetséges 

háború eredményeként a latinok mégis megszerezték a teljes római polgárjo-

got, így ez a rendelkezés csak igen rövid ideig volt hatályban. 

Ez a latin jog egyébként már a Kr. e. 2. évszázadra elveszítette az eredeti 

földrajzi-etnikai gyökereit és egy jogi kategóriává vált, így alkalmassá vált 

privilégiumok kiterjesztésére Itálián kívüli városok lakosságára is. Ennek 

első ismert esete a hispániai Carteia, amely Kr. e. 170-ben mint kolónia első-

                                                 
141 Liv. 39.3. 
142 Liv. 41.8.9: „qui stirpem es sese domi relinquent”; lex de civitate latinis danda (Kr. 

e. 177 előtt; vö. ROTONDI: i. m. 280). 
143 Liv. 41.8.9: „Ea lege male utendo, alii sociis, alii Romano iniuriam faciebant.” 
144 Liv. 41.8. 
145 Liv. 42.10.3: „ne quis eorum Romae, et omnes in suis civitatibus censerentur.” 
146 Lex Licinia Mucia de civibus redigundis (Kr. e. 95; vö. ROTONDI: i. m. 335). 
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ként kapott latin jogot a mai Itália területén kívül.
147

 Ennek oka pedig az volt, 

hogy ezt a várost jelölte ki a szenátus a Hispániában szolgálatot teljesítő 

római katonák és a helyi nők kapcsolatából születettek lakóhelyéül. Ezek bár 

származásuk miatt félig rómaiaknak voltak tekinthetők, de a római jog hoz-

záállása miatt mégiscsak peregrinusoknak számítottak. Származásukat és 

nagy számukat (több mint 4000 fő volt érintett!) értékelve azonban a római 

vezetés a speciális, a peregrinusi jogállásnál kedvezőbb státuszt biztosított 

számukra. Ekkorra a mindennapi életben a latin és római jogállás közötti 

különbség bár jogilag még létezett, de az már nagyon kicsiny volt és csak a 

közjog egy vékony szeletére terjedt ki, ezért a birodalomban latinnak lenni a 

római polgárjog hiányában a második legkedvezőbb lehetőség volt.
148

 Az 

alapítandó kolónia polgár vagy latin kolónia jogállásának eldöntése lényegé-

ben politikai kérdés volt, erre utal Livius Aquilea Kr. e. 183-ban történő 

alapításával kapcsolatban. Bár részleteket nem árul el, de azt tudjuk, hogy 

vita alakult ki a kolónia jogállásáról, és végül a szenátus a latin jogállás mel-

let döntött.
149

 

A második pun háború megpróbáltatásai ugyan ezt az addig jól működő 

szövetségi rendszert is próbára tették, a rendszer sikerességét bizonyítja 

azonban, hogy Hannibalnak, bár majd két évtizedig tartózkodott hadserege 

élén Itáliában lényegében veretlenül, mégsem sikerült ezt a rendszert össze-

roppantania, bár stratégiája pont ezt tűzte ki célul. Repedéseket azonban 

sikerült elérnie, ezt bizonyítja egyes campaniai városok (Capua, Atella, 

Calatia) sikeres kiszakítása a szövetségi rendszerből. Capua például egyenlő-

ségi alapon tudott békét kötni Hannibállal, amiben belső önállóságot és szol-

gálatmentességet kötött ki magának.
150

 Miután a római csapatok 

el(vissza)foglalták ezeket a városokat, az itteni lakosok helyzetét is különbö-

zően ítélték meg.
151

 Egyeseket rabszolgának adtak el vagyonukkal együtt, 

másokat kitelepítettek vagy arra kényszerítettek, hogy meghatározott földraj-

zi területen éljenek, egyeseknek viszont csak a vagyonát kobozták el, a róma-

                                                 
147 Liv. 43.3.4: „Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari” = „A telepü-

lés nyerje el a latin jogot, és a libertinusok coloniája nevet viselje.” Vö. SHERWIN-

WHITE: i. m. 101. 
148 SHERWIN-WHITE: i. m. 108. 
149 Liv. 39.55.5: „Postremo Latinam potius coloniam deducendam patres censuerunt” 

= „Végül az atyák inkább egy latin colonia alapítása mellett döntöttek.” Vö. 

SHERWIN-WHITE: i. m. 78. 
150 Liv. 23.7. 
151  Liv. 26.34.2: „Campanis in familias singulas decreta facta quae non operae 

pretium est omnia enumerare” = „A campania családok sorsáról egyenként döntöt-

tek, de nem éri meg a fáradságot, hogy erről részletesen beszámoljak.” 
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iakat segítők pedig jutalmat kaptak.
152

 Capua állami önállóságát viszont telje-

sen eltörölték, lakóiból peregrini dediticii lettek.
153

 

A rendszer működési zavarát jelezte az is, hogy az óriási veszteségek mi-

att több kolónia elszabotálta a katonaállítási kötelezettségét. Ekkor harminc 

ilyen kolóniája volt Rómának, amiből tizenkettő tagadta meg Kr. e. 217-ben a 

katonaállítást és az anyagi támogatást,
154

 és ezek hat éven át nem is állítottak 

ki katonákat,
155

 ami ellen a római vezetés kezdetben semmit sem tudott tenni. 

A katonai helyzet javulásával azonban Róma keményen fellépett ezek ellen 

és kétszeres mértékű létszám kiállítására kötelezték őket.
156

 Az így nyert 

haderőt Itálián kívüli hadszínterekre küldték, ami ebben a háborúban mindig 

egyfajta büntetést jelentett, és innen a szökés veszélye is kisebb volt. Ezen túl 

még rendkívüli adóval és a cenzus megszigorításával is sújtották ezen váro-

sokat.
157

 Kr. e. 217-ben pedig nem csak a fent említett tizenkét kolóniát, de az 

addig mentességet élvező tengerparti kolóniákat is katonaállításra kötelezte a 

római vezetés, akik azonban ez alóli mentességükre hivatkoztak, aminek 

                                                 
152 Liv. 26.34. 
153 Liv. 26.16.9: „Ceterum habitari tantum tamquam urbem Capuam frequentarique 

placuit, corpus nullum civitatis nec senatum nec plebis concilium nec magistratus 

esse: sine consilio publico, sine imperio multitudinem nullius rei inter se sociam ad 

consensum inhabilem fore” = „Capua csak annyiban legyen város, hogy lakók népe-

sítik be, de nem lehet állami léte, senatusa, népgyűlése, vezető testülete, s a tömeg 

éljen benne minden nyilvános tanácskozási jog, minden elöljáróság nélkül. Tagjait 

ne fűzze össze semmilyen kapcsolat, s ne legyenek képesek közösségé alakulni.” 
154 Liv. 27.9. 
155 Liv. 29.15. 
156 Liv. 29.15.6: „quantum quaeque earum coloniarum militum plurimum dedisset 

populo Romano ex quo hostes in Italia essent, duplicatum eius summae numerum 

peditum daret et equites centenos vicenos; si qua eum numerum equitum explere 

non posset pro equite uno tres pedites liceret dare” = „hogy minden colonia állítsa 

ki annak a legmagasabb gyalogoslétszámnak, amit azóta adott a római népnek, ami-

óta az ellenség Itáliában tartózkodik, a kétszeresét és ezer lovast, s ha valamelyik 

nem képes ennyi lovast küldeni annak joga van minden lovas helyett három gyalo-

gost adni.” 
157  Liv. 29.15.9: „Stipendium praeterea iis coloniis in milia aeris asses singulos 

imperari exigique quotannis, censumque in iis coloniis agi ex formula ab Romanis 

censoribus data; dari autem placere eandem quam populo Romano; deferrique 

Romam ab iuratis censoribus coloniarum priusquam magistratu abirent” = „Ezen-

kívül elrendelték, hogy minden colonia fizessen évenként ezer as adót, s hogy a va-

gyonbecslést a coloniákban is vége kell hajtani a római cenzorok utasításai alapján. 

Itt épp úgy kell eljárni, mint a római népnél, s a coloniák felesküdött censorainak, 

mielőtt tisztségüket leteszik, el kell vinniük a jegyzékeket Rómába.” 
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igazolására határidőt is kaptak, 
158

 de a felhozott indokokat csak annál a két 

kolóniánál ismerték el,
159

 amelyek feladata a tengerpart védelme volt. 

A háború után azonban a rendszer változatlanul működött egészen a köz-

társaság válságáig, amikor már a római polgárjog kiterjesztésének kérdése – a 

római belpolitikai harcokhoz kapcsolódva – mindig összekapcsolódott a 

földkérdés megoldásának szintén nem kevésbé kényes problémájához. Azon-

ban sem G. Gracchus terve Kr. e. 133-ban,
160

 sem a Kr. e. 125-ban M. 

Fulvius Flaccus nevéhez kötődő javaslat,
161

 sem pedig M. Livius Drusus 

néptribunus Kr. e. 91-es javaslata
162

 nem hozott áttörést e kérdésben. A vál-

tozást csak a Drusus erőszakos halála után, Kr. e. 90-ben kirobbant szövetsé-

ges háború hozta meg.
163

 Ennek érdekessége éppen az volt, hogy a „szakadá-

rok” nem a Rómától való elszakadás és a függetlenség elérése, hanem éppen 

ellenkezőleg, a teljes beintegrálódás érdekében,
164

 a teljes egyenjogúság 

kivívásáért indítottak harcot.
165

 Bár Gabba szerint a harc fő célja a szövetsé-

gesek politikai elitje számára a politikai hatalomból való részesedés kivívása 

                                                 
158 Liv. 27.38.3: „Quibus recusantibus edixere in diem certam ut quo quisque iure 

vacationem haberet ad senatum deferret” = „S mikor ezek tiltakoztak, a consulok 

határnapot tűztek ki, hogy addig mindegyikük közölje a senatussal, milyen jogcí-

men nem köteles katonát adni.” 
159 Liv. 27.38.5: „Cum vacationes suas quisque populus recitaret, nullius, cum in 

Italia hostis esset praeter Antiatem Ostiensemque vacatio observata est; et earum 

coloniarum iuniores iure iurando adacti supra dies triginta non pernoctaturos se 

extra moenia coloniae suae donec hostis in Italia esset” = „S mikor mindegyikük 

felolvasta a szolgálatmentességet biztosító okmányokat, egyik nép szolgálatmentes-

ségét sem ismerték el – mivel ellenség tartózkodik Itália földjén –, kivéve Antium 

és Ostia lakóiét, de még az e coloniákban lakó ifjaknak is eskü alatt kellett megfo-

gadniuk, hogy amíg az ellenség Itáliában van, nem töltenek harminc napnál többet 

városuk falain kívül.” 
160 Vell. Pat. 2.2.3: „pollicitusque toti Italiae civitatem.” 
161 Rogatio Fulvia de provocationis (Kr. e. 125; vö. ROTONDI: i. m. 306). 
162 Rogatio (?) Livia de civitate sociis danda (Kr. e. 91; vö. ROTONDI: i. m. 336; App. 

1.36; Vell. Pat. 2.14.1: „dandam civitatem Italiae”; vö. GABBA: i. m. 100–103). 
163  Gabba itt lényeges különbséget lát, míg a Gracchusi tervekben az agrárkérdés 

megoldása volt a fő cél, és ehhez járulékként kapcsolódott a polgárjog kérdése, ad-

dig Drususnál már a polgárjog volt a fő kérdés, az ő tervében ezt tehát semmiképpen 

sem tekinthetjük egy üres, csak a népszerűséget növelő célzatú elemnek. Vö. 

GABBA: i. m. 74. 
164 Vell. Pat. 2.15.2: „petebant enim eam civitatem, cuius imperium armis tuebantur.” 
165 Ennek kiváltó oka tehát nem csak a néptribunus erőszakos halála, de a négy évvel 

azelőtti, a szövetségeseket Rómából kitiltó és őket nyilvánvalóan felháborító törvé-

nyi rendelkezés is volt (lex Licinia Mucia de civibus redigundis [Kr. e. 95, vö. 

ROTONDI: i. m. 335]). 
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volt, azonban a tömegek megnyerését nem ez, hanem a könnyen megfogható, 

a teljes polgárjog kivívásának célul való kitűzése biztosította.
166

 A küzdelem 

során először a Kr. e. 90-ben meghozott lex Iulia mutatott a helyzet rendezé-

sének irányába, és először azok kapták meg a római jogot, akik megtartották 

hűségüket,
167

 majd Kr. e. 87/84-re további engedmények árán rendeződött 

véglegesen a helyzet, ennek során lényegében egész Itália megkapta a római 

polgárjogot.
168

 Ezek után a régi államközi szerződések Itáliában lényegében 

okafogyottá váltak, ez az egyik fő oka, hogy azok általában nem is maradtak 

ránk. Kr. e. 49-ben aztán a római polgárjog kiterjesztésre került az eredetileg 

Itália részét nem képező Pó folyón túli területekre (Transpadania) is.
169

 Ez 

jól mutatkozik a cenzus adataiban is, Liviusnál a Kr. e. 114-es cenzus még 

csak 394 336 főt mutatott,
170

 a Kr. e. 70. évi cenzus már 900 000 főt,
171

 ami 

annak ellenére, hogy ez kerekített szám, drasztikus növekedést igazol. 

Itáliában Iulius Caesar nevéhez fűződött az addigi – az eltérő módon való 

keletkezést követő – sokszínű önkormányzati rendszer gyökeres átalakítása 

és egységesítése, azaz „Itália municipálása”, vagyis egy egységes helyi ön-

kormányzati igazgatás kialakítása. Ekkor tűntek el a jogi különbségek a ko-

lóniák (akár római, akár latin joggal alapított városok) és a municipiumok 

(idegen szerződéssel Rómához kötött városok) között, és most már egysége-

sen municipium (önkormányzat) néven jelölhetjük a városi közösségeket. Az 

általa kialakított rendszer azonban nagyon hamar meggyökeresedett, ezért az 

mégsem lehetett az addigi hagyományoktól teljesen eltérő, ezért feltételezhe-

tő, hogy a korábban működő egyes intézményeket vett át és általánosított.
172

 

Ezzel egyben eltűnt Róma is mint városállam, bár Róma mint város (Urbs) 

fizikailag, illetve mint elvont eszmény továbbra is megmaradt, és vele szem-

ben a municipiumok mint önkormányzatok képezték a Rómán kívüli Itá-

liát.
173

 

                                                 
166 GABBA: i. m. 101. 
167 Lex Iulia de civitate latinis (et sociis) danda (Kr. e. 90; vö. ROTONDI: i. m. 338–

339; Liv. per. 80 [Kr. e. 87]). 
168 Lex Calpurnia de civitate sociorum (Kr. e. 89; vö. ROTONDI: i. m. 340); lex Plautia 

Papiria de civitate sociis danda (Kr. e. 89; vö. ROTONDI: i. m. 340); lex Pompeia de 

transpadanis (Kr. e. 89; vö. ROTONDI: i. m. 342; Liv. ep. 80 [Kr. e. 87], illetve Liv. 

ep. 84 [Kr. e. 84]). 
169 Lex Roscia ([de Gallia cisalpina?], Kr. e. 49; vö. ROTONDI: i. m. 416). 
170 Liv. ep. 63. 
171 Liv. ep. 98. 
172 SHERWIN-WHITE: i. m. 80. 
173 SHERWIN-WHITE: i. m. 169. 
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Az Itália romanizációjára kidolgozott technika lényegében változatlanul 

került alkalmazásra az Itálián kívüli területekre is a köztársaság, illetve a 

principátus idején. Az állami keretek között élő népekkel szövetségi szerző-

dést kötöttek, az állami keretek kötött nem élők közé pedig tipikusan latin, 

kivételesen azonban római jogú kolóniákat is telepítettek.
174

 Ezek azon túl, 

hogy a birodalom gazdaságába bekapcsolták az ott élőket, a latin nyelvet és a 

római kultúrát és jogot is közvetítették feléjük. Az alkalmazott technika el-

árulja, hogy az Itáliára kidolgozott rendszert terjesztették ki az Itálián kívüli 

önkormányzatokra is. Ez igazolható a városok életét szabályozó rendelkezé-

sek olyan szolgai lemásolásával is, ami az adott környezetben értelmezhetet-

len volt, például általában az ellenség itáliai megjelenésére,
175

 speciálisan 

pedig a gall támadásra utaló klauzula alkalmazása egy hispániai közösség-

ben.
176

 Ez a rendszer lényegében újabb kb. 300 évig tartott, és Itália 

romanizációja mintájára a birodalom Itálián kívüli területeit vette célba, első-

sorban a barbár nyugatot, de az kiterjedt a hellenizált keleti területekre is. 

Miután megint eltelt a romanizációhoz szükséges idő, lassan kialakult az 

Orbis Romanus, a római világ, amely a római kormányzás és a római jog 

uralma alatt állt. Ezt a folyamatot koronázta meg a Kr. u. 212-ben kiadott 

Constitutio Antoniniana, amely elsősorban financiális okból, kevés kivétellel 

minden szabad birodalmi lakosnak megadta a római polgárjogot.
177

 

 

V. A római polgárjog fejlődése a kizárólagosságtól a kettős „állam-

polgárság” koncepciójáig 

A polgárjog Rómában eredetileg egy adott városi közösséghez való tartozást, 

az embernek mint politikai lénynek (ζῷον πολιτικόν) létezését jelentette. A 

római jog a köztársaság kezdetén még a polgárság kizárólagossága mellett 

foglalt állást, Cicero szerint az ősi római jog nem ismerte el, hogy valaki 

egyszerre két állam polgára lehessen egyidejűleg.
178

 Aki tehát önként kiván-

dorolt vagy büntetésből száműzték Rómából, az automatikusan elveszítette a 

római polgárjogát. Egyedül, mint tényleges és jogi kiskapu, az ún. hátsó 

küszöb joga (ius postliminii) maradt számára, ha ugyanis hazatért, akkor az 

                                                 
174 L. Res gest. 3; 16. A telepítések célja egyrészről az Itáliában, tipikusan Rómában 

ellátásra szorulók létszámának csökkentése és a kiszolgált katonák letelepítése, más-

részről pedig az adott terület romanizációja volt. 
175 Liv. 27.38.2. 
176 Lex Urso. 62: „nisi tumultus Italici Gallicive causa”. 
177 Ulp. D. 1.5.17: „In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini 

cives romani effecti sunt.” Vö. SHERWIN-WHITE: i. m. 280. 
178 Cicero pro Balbo 28: „Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest.” 
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elveszett római polgárjoga automatikusan feléledt. A római jog ezen merev 

hozzáállása egyébként Sherwin-White szerint élesen eltért a görög joggya-

korlattól, amely elismerte az egyidejű többes polgárjog lehetőségét.
179

 Ez az 

eredeti római álláspont talán legjobban a Veii etruszk város bevétele utáni 

vitában érhető nyomon. Ehhez tudni kell, hogy a város egyrészről igen régi és 

gazdag volt, másrészről Róma közelében, de annál sokkal termékenyebb 

területen és jobban is védhető helyen épült, amit bizonyít az is, hogy a római-

ak csak viszonylag későn (Kr. e. 396-ban), egy tíz éves háború után tudták 

elfoglalni.
180

 Bár ekkor a várost kifosztották,
181

 lakóit rabszolgának adták 

el,
182

 de az épületeket nem pusztították el. Livius szerint már a következő 

évben felmerült, hogy a polgárság egy része egy új kolónia alapítása helyett 

inkább költözzön át ide.
183

 Ez a gondolat Róma Kr. e. 390-es feldúlása után 

ismételten és fokozottan napirendre került, akkor már úgy, hogy a város újjá-

építése helyett az egész közösség költözzön ide. Ez utóbbit végül elvetették 

és inkább földet osztottak minden polgárnak,
184

 később pedig az addig már 

átköltözötteket halálbüntetés kilátásba helyezésével kényszerítették vissza.
185

 

Ez utóbbi terv csak a város földrajzi elhelyezkedését változtatta volna meg, 

így nem tartozik témánkba, de az első ötlet, a lakosság és a szenátus megosz-

tása a két város között már igen. A Liviusnál leírt vita, még ha nem is fogad-

ható el hitelesnek, jól mutatja, hogy ez a terv lényegében a polgárjog kizáró-

lagosságán bukott meg. Bár a Livius által közvetített egyik álláspont – ami 

ugyan csúsztat az átköltözés elhatározásának megtörténtéről – az, hogy nincs 

akadálya annak, hogy egy állam két városban testesüljön meg.
186

 Valójában 

azonban a korai koncepció nem tudta azt elfogadni, hogy a közösség nem egy 

helyen, hanem két földrajzilag különböző helyen éljen. Ezen elv miatt került 

sor a kezdeti terjeszkedésnél is a szomszédos „városok” lerombolására és 

lakosságuk Rómába való beköltöztetésére. Láthatjuk tehát, hogy Róma ekkor 

                                                 
179 Cic. pro Balbo 30: „Itquae in Graecis civitatibus videmus Athenienses, Rhodios, 

Lacedaemonios, ceteros undique adscribi multarumque esse eosdem homines 

civitatum.” 
180 Liv. 5.21. 
181 Liv. 5.21–22. 
182 Liv. 5.22. 
183 Liv. 5.24; rogatio Sicinia de parte civium Veios deducenda (Kr. e. 395–393; vö. 

ROTONDI: i. m. 214). 
184 Liv. 5.30. 
185 Liv. 6.4. 
186 Liv. 5.24.8: „Ceterum partem plebis, partem senatus habitando destinabant Veios, 

duasque urbes communi re publica incoli a populo Romano posse” = „Hiszen már 

elhatározták, hogy a nép nagyobbik fele s a senatus egy része Veiibe települ át, 

semmi akadálya, hogy a római nép egyetlen állam két városában lakjék.” 
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még szigorúan tartotta magát a városállam-léthez és az ehhez kapcsolódó 

kizárólagosság-koncepcióhoz. 

Róma terjeszkedése során azonban egy idő után szakított ezzel a hozzáál-

lással, és a polgárjogot is felhasználta a birodalomépítés technikájaként. Ez a 

folyamat Kr. e. 338-tól vált tömegessé, amikor előbb az etnikailag és kulturá-

lisan hasonló latin,
187

 majd Kr. e. 290–268 között szabin
188

 közösségeknek 

kínálták ezt a lehetőséget fel. Ezek a városállamok polgárai ugyanis a szövet-

ségi szerződés (foedus, deditio) keretében kapták meg a római polgárjog egy-

egy szeletét, ami általában kiterjedt a magánjogi jogképesség egészére 

(commercium és conubium) és a közjogi jogképesség egy részére (munera). 

Általában hiányzott azonban az aktív és passzív választójog, ezért ezt a fajta 

polgárjogot a „civitas sine suffragio” megnevezéssel illették. Sherwin-White 

álláspontja szerint ez azonban az egyszerű emberek számára nem jelentett 

gyakorlati hátrányt, mivel a hivatalviselés (ius honorum) lehetősége gyakor-

lati (pl. anyagi) okokból a teljes közjoggal rendelkező római polgároknak is 

csak egy kis szelete számára volt reálisan elérhető. Ez az álláspont ebben a 

részében ugyan helytálló, de azt mégis vitatom annyiban, hogy az összemos-

sa az aktív és passzív választójog jelentőségét. A ius suffragii-vel rendelkező 

római polgárok szavazhattak és legalább elvileg választhatóak is voltak, ezzel 

szemben a suffragiummal nem rendelkezők jogilag is teljesen ki voltak zárva 

a választójogból. Aligha vitatható, hogy a választásokon való részvétel igen 

fontos egy-egy adott politikai közösséghez való tartozás megélése szempont-

jából, ezért a választójog megtagadása érzékenyen érinthette a szövetséges 

városok lakóit, nem véletlenül vezetett ez az ún. szövetséges háborúhoz. 

Ebben Róma még valóságos városállamként vett részt, és valóságos városál-

lamok ellen vívott harcot,
189

 ami a városállam koncepció létét még erre az 

időre is igazolja. A harc pedig azért robbant ki, mivel azon városok lakói, 

amelyek legalább a második pun háború idejétől de facto a római birodalom-

ban éltek és magukat lényegében rómaiaknak tekintették, még ekkor sem 

kapták meg a teljes római polgárjogot. Róma szövetségesei tehát nem az 

elszakadás miatt, hanem az egyenlőség elérése érdekében indították harcukat. 

Bár a „lázadók” maguk is megosztottak voltak céljaikat illetően, az egyik 

követelés például egy olyan szövetséges rendszer, a „Római Konföderáció” 

kialakítása volt, ahol mindenki megtartotta volna saját addigi polgárjogát és 

arra épült volna fel egy másodlagos „közös” polgárjog.
190

 Ezt a tervet a római 

szenátus természetesen nem fogadta el, de a régi rendszer sem volt már fenn-

                                                 
187 Liv. 8.14. Vö. SHERWIN-WHITE: i. m. 59. 
188 SHERWIN-WHITE: i. m. 61–62. 
189 SHERWIN-WHITE: i. m. 169. 
190 SHERWIN-WHITE: i. m. 137. 
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tartható, ezért inkább megadták a teljes római polgárjogot, előbb a lojális, 

majd később a lázadó városok lakóinak is. Ennek során Gabba szerint viszont 

lényegében átvették a lázadók konföderációs elképzeléseit.
191

 Sherwin-White 

ennek során annyi eltérést állapít meg a korábbiakhoz képest, hogy míg a 

korábbi polgárjog-adományozások címzettje mindig egy-egy városi közösség 

volt, addig a római polgárjog Itália szabad lakosaira való kiterjesztésének 

címzettjei már az egyének voltak.
192

 

A római polgárjog által vallott kezdeti kizárólagossági elv tehát Itália 

egységesítése során megváltozott és kialakult a „kettős polgárság” elmélete. 

A kettős polgárjog kialakulásához álláspontom szerint két előfeltétel volt 

szükséges: az egyik, a római polgárjog elvi egységessége,
193

 amely alapján 

nem létezett első vagy másodrangú polgárjog. Ugyanakkor azonban arra 

lehetőség volt, hogy egy-egy polgár ne rendelkezzen az összes joggal, hanem 

csak azok egy-egy szeletével. Például a szabadon született serdült római férfit 

(ingenuus) megillette az aktív választójog (ius suffragii), de csak a tízévnyi 

hadköteles idő kitöltése után kapta meg a passzív választójogot (ius 

honorum). A felszabadított (libertinus) viszont sohasem szerezhette meg azt 

és például a becsületcsökkenésben szenvedő (infamis) polgárt sem illette az 

meg. A római jog azonban elnevezésében mégsem tett különbséget polgár és 

polgár között akkor sem, ha az egyik nem rendelkezett a polgárjog valameny-

nyi szeletével.
194

 Ez lehetővé tette a polgárjog későbbi kiterjesztését úgy is, 

hogy a politikailag érzékeny területekre az mégse terjedjen ki, itt viszont már 

használták a megkülönböztető kitételt (civitas sine suffragio). A másik előfel-

tétel abból eredt, hogy a római hódítás általában nem törölte el a meghódított 

állam belső önigazgatását. Ezért általában a korábban független államok a 

római uralom alá kerüléssel is megtarthatták addigi belső önigazgatási szer-

vezetüket és polgáraik abba továbbra is ugyanúgy beleszólhattak, azt a szö-

vetségi szerződéssel megadott római polgárjog sem szüntette meg. Ez azon-

ban nem okozott gondot mindaddig, amíg az itteni lakosok ki voltak zárva a 

római politikai életből, addig ugyanis római polgár elnevezésük ellenére 

továbbra is csak a helyi közösségnek voltak politikai tagjai, a rómainak vi-

szont nem, ezért a két politikai közösség nem került összeütközésbe! 

Ez azonban gyökeresen megváltozott akkor, amikor egyes közösségek 

tagjai megkapták a teljes, a szavazati jogot is magában foglaló római polgár-

jogot. Ekkor ezen közösségek tagjai már egyszerre voltak eredeti nemzetük 

                                                 
191 GABBA: i. m. 102. 
192 Cic. pro Arch. 4.7. 
193 XII tab. 1: “Privilegia ne irroganto.” 
194 SHERWIN-WHITE: i. m. 264. 
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politikai tagjai és római polgárként a római állam politikai tagjai is!
195

 Ez 

korábban csak egy-egy város(állam) lakóit érintette,
196

 ezért nem jelentkezett 

dogmatikai problémaként, a római polgárjog itáliai kiterjesztésekor azonban 

már tömegessé vált és magyarázatra szorult. Ezt a helyzetet Cicero is felis-

merte és ezért saját korának viszonyaiban már megkülönböztette a természe-

tes hazához (patria naturae) és a jogi hazához (patria civitatis) való tartozást, 

és elismerte, hogy egyvalaki tartozhat egyszerre egy természetes közösséghez 

(nemzethez) és egy attól különböző jogi közösséghez (államhoz) is!
197

 Így 

lehetett valaki, mint az általa példaként felhozott Cato, tusculumi lakosként 

egyben római polgár is, vagyis rendelkezett egy földrajzi (patria loci) és egy 

jogi hazával (patria iuris) is, ami nem feltétlenül esett egybe.
198

 Fontos azon-

ban, hogy ennek a természetes közösségnek földrajzilag a politikai közösség 

által uralt területen belül kellett elhelyezkednie, vagyis a politikai szervező-

dés volt a nagyobb, fontosabb egység és ennek részét képezték a kisebb, 

természetes közösségek. Ezzel magyarázható, hogy a nagy római történetíró, 

Titus Livius Patavianus még nem római polgárként látta meg a napvilágot Kr. 

e. 59-ben, mivel szülővárosa, a mai Padova lakosai csak Kr. e. 49-ben kapták 

meg a római polgárjogot.
199

 Marcus Tullius Cicero viszont már római polgár-

ként született meg Kr. e. 106-ban Arpiumban, mivel szülővárosának lakói 

már Kr. e. 188-ban megkapták a teljes római polgárjogot, ennek hiányában 

azonban ő is csak a Kr. e. 90-es polgárjog-kiterjesztéssel vált volna római 

polgárrá! A két haza közül azonban Cicero szerint a politikai volt a fontosabb, 

a meghatározó.
200

 Gabba ezt az állapotot tekinti a „municipális állam” 

                                                 
195 SHERWIN-WHITE: i. m. 295: “the incompatibility of the Roman citzenship with that 

of any other community, was gradually abandoned in favour of the notion of dual 

citizenship.” 
196 Bár ekkor még a lakosok római polgárjogát a városok lakóinak a Róma és városuk 

közötti közjogi szerződés alapította, de van arra is forrásunk, hogy – legalábbis a 

köztársaság hanyatlásának idején – idővel szokássá vált egyénileg is esküt tenni, 

amiben az adott polgár Rómát (politikai) hazájának ismerte el. Vö. Diod. Sicul. 

37.11.1; GABBA: i. m. 101. 
197 Cic. de leg. 2.2.5: „Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo 

patrias unam naturae alteram civitatis.” Vö. SHERWIN-WHITE: i. m. 159. 
198 Cic. de leg. 2.2.5. 
199 Lex Roscia ([de Gallia cisalpina?], Kr. e. 49; vö. ROTONDI: i. m. 416). 
200 Cic. de leg. 2.2.5: „Itaque ego hanc meam esse patriam prosus nunquam negabo, 

dum illa sit maior, haec is ea continaetur (…) habet civitates set unam illas 

civitatem putat.” Megjegyzendő, hogy a forrásszöveg hiányossága miatt ennek két 

jelentése is elképzelhető: „nem tagadhatom, hogy a hazám itt található, habár a má-

sik hazám nagyobb és az magában fogalja ezt, ezért minden itáliai lakosnak ugyan 

két polgárjoga van, véleményem szerint…” (1): „…mégis úgy tekintünk ezekre, 
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(municipal state) létrejöttének, mivel egy-egy városi közösség (municipium) 

lakói ekkor egyben már Róma polgárai is.
201

 Ekkor azonban Római Biroda-

lomról jogi értelemben még mindig nem beszélhetünk, a rómaiak a római 

államot még ekkor is Róma városával azonosították és ettől élesen megkü-

lönböztették az egyes városi közösségek ügyeit. 

A szavazati jog megadása után az új polgárok számbeli fölénye viszont 

azt veszélyt rejtette magában, hogy az irányítás kikerül az eredeti „rómaiak” 

kezéből. Erre a centuriák szerint szervezett népgyűlésnél nem volt reális 

veszély Gabba szerint,
202

 mivel az eleve úgy került kialakításra, hogy a va-

gyonos kisebbség mindig többségben volt a többi polgárhoz képest, így az új 

polgároknak eleve csak egy töredéke, a vagyonos része nyert volna tényleges 

beleszólást a döntésbe, a távolság és a személyes jelenlét miatt azonban még 

az ő tömeges részvételük is esetleges volt. A tribusok szerinti népgyűléseknél 

viszont, ahol a szavazatokat a lakóhelyükön adták le és azokat csak az egység 

vezetője vitte el Rómába a népgyűlésre, már reális volt a volt latinok túlsú-

lyának veszélye.
203

 Ennek kivédésre a rendszerbe biztonsági szelepeket épí-

tettek be, például Kr. e. 90/89-ben a Rómához lojális népeket kis csoportok-

ban szétosztották a tribusok között, míg Kr. e. 87/84-ben a lázadókat egy 

tribusba osztották be.
204

 Mindkét megoldás – más-más módon – az új polgá-

rok szavazatának súlyát erőtlenítette el: az elsőbe tartozók a szétosztásuk 

miatt nem tudták számbeli többségüket érvényesíteni, mert egy-egy tribusban 

már kisebbségben voltak, az utóbbiak pedig egy tribus szavazatát ugyan 

meghatározták, de ez csak egy volt a 35-ból, így az egész szempontjából 

jelentéktelenné vált. A szavazati rendszer ezen megoldása egyébként már 

korábban is működött, mind a libertinusok (akiket kezdetben a négy városi 

tribusba osztottak be,
205

 majd Kr. e. 168-től a cenzorok egy-egy alkalommal 

sorsolással kiválasztott városi tribusba sorsolták ki)
206

, mind a városban tar-

tózkodó és szavazati joggal rendelkező latinok szavazatának súlyát így mi-

nimalizálták.
 207

 

Cicero már a polgárjog-koncepció változásának korában élt, mivel a szö-

vetséges háború után – bár a hagyománytisztelet még később is megtartotta 

                                                                                                         
mint egy polgárjogra” vagy (2): „…mégis csak a nagyobbikat tekintjük egyetlen 

polgárjogként.” A fordításhoz l. Loeb-kiadás (London, 1988) 376, 1. lábj. 
201 GABBA: i. m. 102. 
202 GABBA: i. m. 93. 
203 GABBA: i. m. 94. 
204 SHERWIN-WHITE: i. m. 156. 
205 Liv. per. 20. 
206 Cic. de orat 1.9 (38). 
207 Liv. 25.3. 
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például a római polgárok és a latinok közötti elnevezésbeli megkülönbözte-

tést – a gyakorlati életben minden különbség eltűnt közöttük.
208

 A polgárjog 

kiterjesztése a jogosultak részére ekkor már nem egy-egy közösséghez való 

tartozás alapján, hanem személyenként, közvetlenül történt, ami kikezdte a 

kettős polgárság koncepcióját is. Ezt tetőzte be aztán Iulius Caesar Kr. e. 49-

es önkormányzati reformja, ami a különböző eredetű és jogállású egykori 

önálló városi közösségeket uniformizálta és eltüntette a korábbi államjogi 

szerződésekből eredő különbségeket, ekkortól tehát a municipium már nem 

szövetséges várost, hanem önkormányzatot jelent. A római és a helyi közös-

ség politikai életében való részvétel ezután már újra nem két politikai közös-

ségben való tagságot, hanem ugyanazon a politikai közösségben, annak két 

szintjén (központi és helyi) érvényesülő részvételt jelent. A polgárjog kon-

cepciójának változása tehát nagyon gyorsan, Kr. e. 90 és 49 között követke-

zett be, a kizárólagosságtól a kettősségig, majd újra az egységesség, de ekkor 

már kétszintű egységesség felé haladt. 

A kettős polgárság koncepciója Itália egységesítésével azonban mégsem 

tűnt el véglegesen, mivel a folyamat lényegében tovább folytatódott, de most 

már az Itálián kívüli közösségeknél. Itálián kívül is léteztek ugyanis már 

egyes városi közösségekhez tartozók, akik ekkor már megkapták a latin, 

illetve a korlátozott római polgárjogot, így ők ismét kettős polgárok lettek. 

Az eredeti folyamat tehát egy nagyobb földrajzi színtéren újra megismétlő-

dött. Ezen városok száma fokozatosan bővült, majd ismét egy nagyobb idő 

eltelte után, a romanizáció befejeződésével került a folyamat ismételt lezárá-

sára a Kr. e. 212-ben kiadott Constitutio Antoninianával. Ekkor az Orbis 

Romanusban, azaz a birodalomban élő minden szabad lakos megkapta a 

római polgárjogot:
209

 „civitatem omnibus datam.”
210

 Ez azonban nem vonat-

kozott a peregrini dediticii csoportjára, akik ebből a juttatásból kizárásra 

kerültek. Ennek oka a fentiek alapján egyértelmű, a polgárjog egyéni adomá-

nyozása ellenére is, mivel ők korábban nem voltak egy adott városi közösség 

tagjai, mivel azt Róma eltörölte, ezért nem volt saját polgárjoguk sem, így 

nem volt mihez kapcsolni a második, „birodalmi”, azaz római polgárjogot 

sem. 

Ezen második polgárjog kiterjesztés során lényeges változás volt azonban, 

hogy az államforma változásával a közjogi jogok és kötelezettségek rendsze-

re is megváltozott. Ahogy a népgyűlések kikoptak az államszervezetből, az 

aktív választójog értelmét vesztette, ennél fogva a közhivatalok betöltése sem 

kötődhetett a továbbiakban ehhez, azokat közvetlenül vagy közvetve a csá-

                                                 
208 SHERWIN-WHITE: i. m. 264. 
209 Ulp. D. 1.5.17. 
210 SHERWIN-WHITE: i. m. 279. 
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szár akaratából lehetett betölteni, így azok Sherwin-White szerint lényegében 

szélesebb rétegek számára nyíltak meg, mint a köztársaság idején,
211

 tehát 

egyfajta demokratizálás valósult meg. A zsoldoshadsereg állandósulásával a 

hadkötelezettség kikerült a terhek közül,
212

 így az adófizetés és egyéb köz-

szolgálatok betöltése maradt csak meg. Magánjog terén pedig – a korábbi 

praetori jogfejlesztés miatt is – ekkorra már nem volt lényegi különbség a 

római polgár és a peregrinus között, ott az egyenlőség gyakorlatilag ekkorra 

már egyébként is megvalósult.
213

 Sherwin-White szerint ezért Caracalla in-

kább csak feltette a pontot az i-re a rendelet megalkotásával,
214

 amely csak 

lerázta a ténylegesen addigra már bekövetkezett fejlődést: ettől fogva jogilag 

is római polgárnak számított mindaz, aki a birodalom szabad lakója volt.
215

 

 

VI. A polgárjog bizonyítása 

Kérdésként merülhet még fel, hogy a római polgárságot hogyan lehetett bi-

zonyítani, mivel komoly előnyt jelentett a római polgárjogra való hivatkozás 

mind a személyi biztonság, a fair eljárást illetően, mind gazdasági téren.
216

 

Ugyanakkor Rómában nem működött a mai államokban használt közhiteles 

személyi nyilvántartás, ami bizonyíthatta volna a polgárjogot.
217

 

Az ősi időkben, amíg Róma kis városállamként működött, a közösség 

természetes kontrollja lényegében elegendőnek mutatkozott, vitás esetekben 

tanúkkal lehetett az illető személyi állapotát, például a polgárságát bizonyíta-

ni. Később a cenzus bevezetésével ennek során már készültek közhiteles 

írásbeli nyilvántartások a polgárokról. Livius szerint a cenzori tisztséget Kr. e. 

443-ban azért vezették be,
218

 mivel a vagyonbecslés feladatát a konzulok 

gyakran nem voltak képesek ellátni, ugyanakkor a háborúk megkövetelték 

annak rendszeres elvégzését. A cenzorok működési ideje lustrumtól 

lustrumig tartott, ami kezdetben még egy szabálytalan időszakot jelentett, és 

                                                 
211 SHERWIN-WHITE: i. m. 265. 
212 SHERWIN-WHITE: i. m. 266. 
213 SHERWIN-WHITE: i. m. 267. 
214 SHERWIN-WHITE: i. m. 280. 
215 SHERWIN-WHITE: i. m. 287. 
216 Például az adószedésre is csak római polgár köthetett szerződést az állammal. Vö. 

SHERWIN-WHITE: i. m. 144. 
217 Tudjuk ugyan, hogy a római fiúgyermekeknek szokás volt születésekor egy nyakba 

akasztható amulettet, ún. bullát adni. Ezt azonban csak a felnőtt kor eléréséig visel-

tek rendszeresen, ezután csak különleges alkalmakkor, és az feltehetően egyébként 

sem volt alkalmas egyedi azonosításra, pl. nem tartalmazta az illető nevét. 
218 Liv. 4.8. 
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ez alatt e tisztségviselők végig működtek,
219

 később azonban ez már általában 

határozott, öt éves ciklust jelentett és ezen belül is 18 hónapra csökkentették 

a tényleges működést a lex Aemilia-val.
220

 Livius ennek meghozatalát a Kr. e. 

434. évre teszi, amit a modern irodalom, mint túl korai dátumot, nem fogad el 

egyhangúan.
221

 A cenzori listák megbízhatóan tanúsították a polgárok státu-

szát, sőt a források szerint a szavazati joggal nem rendelkezőket külön listá-

kon tartották nyilván (tabulae Caeritum).
222

 Később hasonló listák kerültek a 

kolóniákban, illetve a municipiumokban is bevezetésre,
223

 és arról is tudunk, 

hogy ezek egy példányát Rómába kellett letenni, hogy azok alapján a kötele-

zettségek teljesítése ellenőrizhető legyen.
 224

 Ez a rendszer azonban még nem 

ad magyarázatot a gyakorlati ellenőrzésre még Rómában sem. Rejtélyes pél-

dául, hogy a népgyűléseken, ahol nagy tömegben megjelent személyekről 

rövid idő alatt kellet dönteni, hogyan ellenőrizték, hogy az adott polgár jele-

nik-e meg személyesen a szavazáskor. A választások tisztaságának egyik 

alapkövetelménye ugyanis, hogy csak az szavazhasson, aki erre jogosult, és ő 

is csak egyszer adhassa le szavazatát. Staveley szerint csak a korai időkre 

lehet elfogadható a személyes ismeretség mint garancia, de ez már a Kr. e. 4. 

századtól nem lehetett elegendő. Szerinte vagy a cenzori listák alapján elle-

nőrizték a szavazókat, de ez kényelmetlen és időt rabló lett volna és nem 

zárta ki azt, hogy valaki mégis más nevében jelentkezzen. Ezért szerinte az a 

megoldás a valószínűbb, hogy a szavazati joggal rendelkező személyek kap-

tak egy azonosító jelet, amit az urna felé haladva felmutattak.
225

 Ez igen 

                                                 
219 Wolfgang KUNKEL–Roland WITTMAN: Staatsordnung und Staatspraxis der römi-

schen Republik. Die Magistratur, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 

1995, 395. 
220 Liv. 4.24.4. 
221 L. EL-BEHEIRI Nadja: A római censorok szerepe a res publica államrendszerének 

kiépítésében, Jogtörténeti Szemle 2005/1, 3. Mások azonban elfogadják, vö. Micha-

el J. RAINER: Römisches Staatsrecht, Wissentschaftliche Buchgesellschaft, Darms-

tadt, 2006, 85. 
222 Gell. 16.13.7. 
223 Cic. pro Arch. 4 (8). 
224  Liv. 29.15.9. „Stipendium praeterea iis coloniis in milia aeris asses singulos 

imperari exigique quotannis, censumque in iis coloniis agi ex formula ab Romanis 

censoribus data; dari autem placere eandem quam populo Romano; deferrique 

Romam ab iuratis censoribus coloniarum priusquam magistratu abirent” = „Ezen-

kívül elrendelték, hogy minden colonia fizessen évenként ezer as adót, s hogy a va-

gyonbecslést a coloniákban is vége kell hajtani a római cenzorok utasításai alapján. 

Itt épp úgy kell eljárni, mint a római népnél, s a coloniák felesküdött censorainak, 

mielőtt tisztségüket leteszik, el kell vinniük a jegyzékeket Rómába.” 
225 STAVELEY: i. m. 163–164. 
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logikus és tetszetős elmélet, de sajnos egyetlen forrás sem támasztja alá. 

Rómában nem létezett személyi azonosító rendszer, egyetlen nyilvántartás a 

cenzori lista volt. Ugyanakkor az azonosító átadásával ugyanúgy vissza lehe-

tett volna élni, akár úgy, hogy az szavazati joggal nem rendelkező részére 

kerül átadásra, akár úgy, hogy valaki több ilyennel érkezik és ismerősei he-

lyett is leszavaz. El kell tehát fogadnunk azt a mai szemmel nehezen elkép-

zelhető, de Rómában mégis lehetséges megoldást, hogy az emberek a szemé-

lyes ismeretség alapján ki tudták szűrni az oda nem valókat, kétség esetén 

pedig a cenzori listák is felhasználásra kerülhettek. A személyes részvétel 

fontosságát bizonyítja az a tény is, hogy nem csak az elsőként szavazó egy-

séget, de az elsőként szavazó polgár nevét is feltüntették.
226

 Csak a 

principátus idején – elsősorban nem a polgárság, hanem a családi állapot 

bizonyítására, Augustus családjogi jogalkotása hozadékaként – jelentek meg 

a gyermekek jogállását tanúsítandó állami hivatalnok előtt (professio 

liberorum) vagy magánokiratként (testatio) kiállított igazolások, ezek azon-

ban még ekkor is csak bizonyítékok voltak, de a szabad bizonyítás rendszeré-

ben mégsem jelentettek megdönthetetlen bizonyítékot.
227

 

 

VII. Összefoglalás 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a római polgárjog kezdeti kizáró-

lagosságának elve ellenére már Itália romanizálása során a polgárjog (teljes 

vagy részleges) adományozásával megjelent a kettős polgárjog fogalma, de 

annak szintetizálása és elismerése csak a Kr. e. I. századra következett be. 

Itália egységesítése és a municipiális rendszer kialakítása közötti időben 

jelentkezett markánsan a különbség egy adott városi közösséghez mint nem-

zethez (patria naturae) és a nagyobb politikai közösséghez mint államhoz 

(patria civitatis) való tartozás között. A kettő azonban elválaszthatatlanul 

össze is fonódott: egy nemzethez való tartozás nélkül nem tartozhatott valaki 

a politikai közösséghez sem! Ezt legjobban az ún. peregrini dediticii kategó-

riája mutatja, akiknek nem volt helyi, nemzeti politikai közösségük, mivel 

államukat Róma eltörölte, ezért ők a politikai közösségből is ki voltak zárva. 

Amikor a római polgárjogot a városi közösségek tagjai csak még mint ezen 

közösség tagjai kapták és élvezték, ez teljesen logikus és természetes is. Ezen 

elv mély gyökerezését mutatja azonban az a tény, hogy ezt akkor is így al-

kalmazták, amikor az érintettek már egyénileg kapták meg a polgárjogot! Ez 

                                                 
226 Cic. pro Planc. 35.  
227 A témáról részletesebben l. PÉTER Orsolya Márta: Az anyakönyvi nyilvántartás 

előképei a klasszikus Róma jogában, Publicationes Universitatis Miskolciensis, 

Sectio Juridica et Politica 21/1 (2003), 193–209. 
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történt kicsiben Itália, nagyban pedig a birodalom szabad lakosaira történő 

kiterjesztésekor egyaránt. Bár ekkor egyénenként voltak jogosultak a római 

polgárjogra és nem mint egy politikai közösség tagjai, mégis ki voltak ebből 

a juttatásból zárva azok, akik nem voltak egy adott politikai közösség tagjai! 

Ez a megközelítés pedig azért rendkívül érdekes, mivel hasonló logikára 

épül, mint a modern uniós állampolgárság. A modern uniós állampolgársági 

jog még az uniós jogon belül is egy új, fiatal jogintézménynek mondható,
228

 

amely egy eredetileg marginális intézményből rövid idő alatt a közösségi jog 

egyik fontos kérdésévé nőtte ki magát.
229

 Az egyik alapvető nehézség, amivel 

meg kellett birkózni, hogy az több ponton is eltér a hagyományos állam és 

polgára közötti kapcsolattól.
230

 Talán ezek közül a legfontosabb, hogy itt 

hiányzik a szuverén, ami a Róma és alattvalói közötti viszonyról nem mond-

ható el, továbbá az uniós állampolgárság deklaráltan másodlagos jellegű,
231

 

míg a római polgárság kimondottan elsődleges volt.
232

 Az alapvető különbsé-

gek és az egyenes fejlődési vonal bizonyítatlansága ellenére mégis megálla-

pítható a hasonlóság a mai uniós és a római kettős (állam)polgárság koncep-

ciója között.
233

 Önmagában ugyanis egyik sem létezhet(ett), mindig szüksé-

ges az egyén és a nagyobb politikai közösség között egy közvetítő kisebb 

politikai közösség léte. Ahogy a meghódított lakosok számára a saját helyi, 

nemzeti közösségük közvetítette a római polgárságot, úgy ma is csak egy 

adott tagállam polgára rendelkezhet közösségi (uniós) állampolgársággal. A 

másik oldalról viszont az ilyen tagállami polgár az uniós polgárságot minden 

további feltétel nélkül automatikusan – például születéssel – megszerzi, mint 

ahogy Marcus Tullius Cicero, aki mint tusculumi lakos születésével egyben a 

római polgárjogot is megszerezte! 

                                                 
228 ASZTALOS: Gondolatok…, 4. 
229 L. pl. szabad mozgáshoz való jog. Vö. ASZTALOS Zsófia: Vers un nouveau statut 

de l’individu dans l’ordre juridique communataire, Publicationes Universitatis 

Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 21/2 (2003), 479–498. 
230 ASZTALOS: Gondolatok…, 13–14. 
231 ASZTALOS: Gondolatok…, 10–11. 
232 Cic. de leg. 2.2.5. 
233 L. Juan Carlos VELASCO: Libertades, derechos, emancipación, in: Sobre el derecho 

al voto de los extranjeros (ed. José Manuel BERMUDO), Horsori, Barcelona, 2010, 

127–140. 
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EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK:  

20. SZÁZAD ELEJI GONDOLATOK 

ANTOLE LEROY-BEAULIEU ÉS  

THEODOR MOMMSEN MUNKÁSSÁGÁBÓL 

 

EL BEHEIRI NADJA

 

 
I. Bevezetés 

A 2014-es év két évfordulót is magában rejtett. Száz évvel azelőtt tört ki az 

első világháború, s tíz év telt el Magyarország Európai Unióhoz történő 

csatlakozásától. Ez a két évforduló jó apropó arra, hogy áttekintsük Theodor 

Mommsennek, a 19. század egyik legnagyobb gondolkodójának Európáról és 

az európai együttműködésről kialakított képét. Tanulmányom 

kiindulópontjául Mommsen néhány gondolatát választottam, amelyet 1900-

ban Anatole Leroy-Beaulieu francia történész „Über die Vereinigten Staaten 

von Europa“ című cikkéhez fűzött. A „Die Umschau“ című hetilap 

felkérésére egy rövid, mindössze 12 sorból álló közleményt írt, amelyben 

markánsan kiállt az európai összefogás mellett. Gondolatai a civilizációt 

fenyegető súlyos veszélyekre összpontosultak, amelynek kapcsán legnagyobb 

problémának a humanitás háttérbe szorulását látta. Úgy érezte, hogy ez az 

érték a politikában másodlagos tényezővé vált. Gondolataiból még ki kell 

emelni azt is, hogy meglátása szerint a jövő nem képzelhető el az Amerikai 

Egyesült Államok nélkül, Mommsen szerint a világ reménysége Észak-

Amerikában rejlik. Az új kontinens ugyanis megtestesíti azokat az értékeket, 

amelyek saját hazájából kiszorultak.
1
 Ehhez kapcsolódóan tanulmányomban 

                                                           
 Prof. Dr. EL BEHEIRI NADJA 

tanszékvezető egyetemi tanár 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK 

Római Jogi Tanszék 

E-mail: beheiri.nadja@jak.ppke.hu 
1 Egy 1901-ben kelt levelében a következőket írja: „Ich bin müde und traurig. Unsere 

Nation ist im besten Zug die unselige Junkerherrschaft definitv zu etablieren, und 

die Schuld daran tragen nicht bloß die regierernden Herren, sondern vor allen 

Dingen das regierte Volk. Wäre ich dreißig Jahre jünger, so ginge ich nach 

Amerika, wo doch bei allen seinen schweren Schäden die Hoffnung der Welt 

liegt...“ Vö. Lothar WICKERT: Theodor Mommsen. Eine Biographie. Band IV: 

Grösse und Grenzen, Klostermann, Frankfurst am Main, 1980, 79; J. Michael 
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Leroy-Beaulieu fejtegetéseiből kiindulva igyekszem megvilágítani 

Mommsennek az európai együttműködéssel kapcsolatos álláspontját.
2
 

  

II. Theodor Mommsen és a nemzet mint a polgári szabadság 

megtestesítője 

Mielőtt azonban rátérnénk Mommsen korabeli európai összefogásról szóló 

nézeteinek elemzésére, érdemes röviden a 19. századi tudós nemzetről 

kialakított gondolatait is áttekinteni. Bármilyen államközi együttműködésről 

akarunk is beszélni, nem mellőzhető annak meghatározása, vajon az 

együttműködő felek mit értenek nemzet alatt? Ennek elmulasztása esetén 

túlságosan is felületes alapokra építkeznénk. Mommsennél rögtön találunk 

néhány olyan állítást, amelyek első pillantásra az együttműködés eszméjével 

ellentétben állnak, sőt a későbbi huszadik századi események tükrében, akár 

veszélyes vízióknak is tűnhetnének. A Römische Geschichte című 

munkájában – amikor Sullának az itáliai egység megteremtése érdekében tett 

lépéseiről ír – kidomborítja, hogy Sulla a polgárok közötti egyenlőséget 

végtelen szenvedések és vérontás árán valósította meg. Az egységért fizetett 

árat azonban Mommsen mégsem tartotta túl magasnak.
3
 Az egység és 

egyenlőség szó használata kapcsán utalni kell arra is, hogy Mommsennél 

ezek szinonim fogalmat alkotnak. Mommsen meggyőződése szerint az 

egységes nemzetállam a liberális értékek megtestesítője, így megteremti az 

egyenlőséghez szükséges előfeltételeket is. 1865-ben Mommsen a 

Schleswig–Holstein Poroszországhoz való csatolásáért vívott háborút is 

támogatta. Elfogadta a nemzetállam által vívott háborúból eredő sebeket, 

                                                                                                                             
RAINER: Theodor Mommsen, in: Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der 

Humboldt-Universität zu Berlin (Hg. Stefan Grundmann–Michael Kloepfer et al.), 

De Gruyter, Berlin–New York, 2010, 302.  Az Amerika felé tekintést „unglaublich 

zukunftsorientiert“-nek, vagyis hihetetlen jövőorientáltnak nevezi. A 
nagybirtokosok és nagyiparosok alkotta vezető réteg uralmának elutasítása 
Mommsen késői munkásságában visszatérő motívum. Ismétlődő gondolat az 

is, hogy az előjogokkal felruházott réteg dominanciájának kiépítéséhez a 

nép passzivitása is hozzájárult. A „népnek” tett szemrehányás nem más, 

mint annak az elméletnek a gyakorlatba való átültetése, hogy a nép 

hatalmát átruházza az állami közösség vezetőire. 
2 Anatole LEROY-BEAULIEU: Über die vereinigten [sic] Staaten von Europa, Die 

Umschau 4 (1900/37), 721–725; Theodor MOMMSEN: Zu dem Artikel Leroy-

Beaulieu’s: Über die Vereinigten Staaten von Europa, Die Umschau 4 (1900/38), 

741. 
3 Theodor MOMMSEN: Römische Geschichte, Band 3 (Viertes Buch: Die Revolution), 

DTV, München, 2001, 386. 
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mert úgy vélte, a nemzetállam nem csak sebek ejtésére, hanem bármilyen seb 

begyógyítására is képes.
4
 Mommsen Hegel történelemfilozófiáját követve azt 

vallotta, hogy a történelemben az valósul meg, ami ésszerű és szükséges. Az 

ésszerű tételek közé tartozik azon meggyőződés is, hogy csak a 

világtörténelmi jelentőséggel rendelkező államok szolgálhatnak iránytűként. 

Konkrét politikai helyzetre vetítve mindez azt jelenti, hogy Mommsen 

meglátása szerint egy egységes s így erős Poroszország vezetése alatt álló 

német nemzet tudja betölteni a világszellem megtestesítőjének szerepét. 

Ebből eredően Mommsen az egységhez vezető fegyveres konfliktusokat 

„szükséges” háborúknak nevezte.
5
 E kategóriába azon háborúkat sorolta, 

amelyek a történelmi célok megvalósítását szolgálták. Mommsen ezt a német 

egység megvalósításáért vívott 1870-es porosz–francia háborúval 

kapcsolatban is fenntartotta. A fent említett nézetek ellenére Mommsen még 

sem mondható nacionalistának.
6
 A nemzeti jogok kiváltságait ugyanis 

ellenezte, ami legvilágosabban az antiszemitizmus elutasításában mutatkozott 

meg. A német tudós szerint a nemzet szabadságot, civilizációt, humanitást 

valamint az erkölcsi értékek összességét jelentette. Szabadság alatt pedig a 

hatalommal párosított önrendelkezést értette. Meglátása szerint a hatalom az 

egyén szabadásából fakadó akaratból táplálkozik, feladata az egyéni 

szabadság irányítása és az önkény korlátozása. Mindebből pedig levezeti, 

hogy a szabadság legnemesebb terméke az állam,
7
 konkretizálva, Mommsen 

gondolkodásában az egységes német nemzetállam megvalósítása vezet az 

erkölcs legmagasabb fokú megvalósításához.
8
 Ezekből a nemzetről szóló 

                                                           
4 Theodor MOMMSEN: Reden und Aufsätze, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 

1912, 381: „Denn die Notwendigkeit und die Nation reden beide im kategorischen 

Imperativ und da der nationale Staat jede Wunde heilen kann, darf er auch jede 

schlagen.“ 
5 Ernst BALTRUSCH: Mommsen und der Imperialismus, in: Theodor Mommsen – 

Wissenschaft und Politik im 19. Jahrhundert (Hg: Alexander Demandt et al.), De 

Gruyter, Berlin, 2005, 204.  
6 Alfred HEUSS: Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert, Franz Steiner, Stuttgart, 

Neuauflage 1996, 134.  
7 Vö. HEUSS: i. m. 132.  
8 Mommsen élete végén saját hazáját igen negatív színben látta, ami csalódottság 

érzésével párosult. Ez a negatív megítélés jelenik meg végrendeletének azon 

rendelkezésében is, amikor a személyes hagyatékának a használatát 30 évre 

megtiltotta. A csalódottság oka talán abban keresendő, hogy Mommsen úgy érezte, 

hogy annak ellenére, hogy a német nemzet az „ésszerűség” által követelt küldetését 

beteljesítette, a polgári erkölcs magas fokú megvalósítása elmaradt. Vö. HEUSS: i. 

m. 282: „…und ich meine, mit dem Besten was in mir ist, bin ich stets ein animal 

politicum gewesen und wünschte ein Bürger zu sein. Das ist nicht möglich in 
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fejtegetésekből levezethető az is, hogy Mommsen milyen célt tulajdonított a 

nemzetközi együttműködéseknek. Hasonlóképpen, mint ahogy az egyének 

egy nemzetben való tömörülése az individuum szabadságának megerősítését 

szolgálta, a nemzetek közötti összefogásban a nemzetek szabadágának 

biztosítékát látta. 

 

III. Az európai összefogás és annak céljai  

Figyelemre méltó, hogy a 19. században már egyértelmű állásfoglalások 

jelentek meg az európai összefogás mellett. Leroy-Beaulieu elemzésében az 

európai összefogás egyértelműen a közös érdekek érvényesítését és az 

ellenséggel szembeni védekezést szolgálta. Hangsúlyozta, hogy ha a civil 

felek (magánszemélyek) képesek egymás közötti vitáikat és nézeteltéréseiket 

erőszak és vérontás nélkül megoldani, ezt az államoknak is példaként kell 

követni. A közös érdekek érvényesítése a francia történész szerint messzi 

földön lévő országokra vonatkozott, mint ahogy ez Kínában a bokszerlázadás 

esetében történt. Más oldalról az összefogás az Oroszországgal való 

egyensúly fenntartását is célozta.  

Mommsen élete végéig kitartott a német egység gondolata mellett. 

Meglátása szerint az együttműködés alapja a saját küldetésben való hitből és 

a másik fél elfogadásából táplálkozott. Az idős Mommsen az alábbiakat 

fogalmazta meg: „Egy hosszú életre tekinthetek vissza: abból, amit 

nemzetem számára és határain túl reméltem, csak kevés dolog vált valósággá. 

A népek szent szövetsége ifjú korom célkitűzése volt és e cél még az idős 

ember csillaga maradt…”
9
 Mommsen esetében az európai összefogás 

eszméjét az általa vallott politikai célok kontextusában kell látni. Mint ez már 

említésre került, szenvedélyes liberális gondolkodó volt, célja egy polgári 

liberális, a jog által összetartott társadalom kialakítása volt. A német tudós 

szerint a fő veszélyt a konzervatív erők jelentették, a nagybirtokosok, a 

nagyiparosok és a katolikusok, ezen utóbbiak közül kiváltképpen a vidék 

katolikus szervezetei. Véleménye szerint a nagybirtokosok, nagyiparosok a 

polgárok szabadságát, egyenlőségét veszélyeztették, a katolikus vallásban 

pedig egyrészt a hatalom kisajátítását látta, másrészt a katolikus híveket 

miszticizmussal vádolta. Ezekre az erőkre a Junkertum és a Kaplanokratie 

fogalmakat használta. A német nemzetet lelki és anyagi, erkölcsi és politikai 

szempontból szabad egyének közösségeként képzelte el. Az a tény viszont, 

                                                                                                                             
unserer Nation, bei der der Einzelne, auch der Beste, über den Dienst im Gliede und 

den politischen Fetischismus nicht hinauskommt.“ 
9 Az idézet Stefan Rebenichtől származik (Stefan REBENICH: Theodor Mommsen. Eine 

Biographie, Beck, München, 2002, 186). 
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hogy Bismarck kancellár 1878/79-től hatalmi-politikai megfontolásokból 

egyezséget kötött a nagyiparosok és a mezőgazdaság képviselőivel, és többek 

között támogatta a védővámok bevezetését is, Mommsent mélységes 

elkeseredéssel töltötte el. 

A liberális alapokon nyugvó nemzetállam a legjobb előfeltételeket 

biztosította a nemzetközi kulturális kooperáció számára.  Mommsen ugyanis 

kulturális és tudományos téren az együttműködés elkötelezett híve volt. A 

német nép a német tudomány hozzájárulásával érte el nagyságát. A 

tudományos munkában értéksemlegességet követelt, ő határozta meg a 

„voraussetzungslose Wissenschaft“ követelményét, amelyért a 

tudománypolitikai csatatereken erőteljesen kiállt. Tudósként azt vallotta, 

hogy érdekek és emberi összefonódások által irányított „tudományos” 

eredmények a helyes tudomány legnagyobb ellenségei. Az előzetes 

megfontolásoktól mentes tudomány egy olyan tudomány, ami a logikai és 

történelmi szempontból lelkiismeretesen dolgozó kutató előtt helyesnek 

tűnik. Mommsen ezt a helyességet valódiságnak nevezte.
10

  

Mommsen nézetei érvényesítésében következetes volt, de nem fanatikus. 

A nagyobb célok elérése érdekében képes volt engedni is elveiből. A fent 

leírt elméleti előfeltételekből pedig levezethető, hogy személyes véleményét 

                                                           
10 Ezek a gondolatok 1901-ben azzal a kérdéssel kapcsolatban kerültek kifejtésre, 

hogy helyes-e, ha az egyetemi oktatók alkalmazása vallási hovatartozásuk 

függvényében történik. Mommsen úgy fogalmazott: „Unser Lebensnerv ist die 

voraussetzungslose Forschung, die nicht das findet, was sie nach Zweckerwägungen 

und Rücksichtnahmen finden soll und finden möchte, was außerhalb der 

Wissenschaft liegenden praktischen Zielen dient, sondern was logisch und 

historisch dem gewissenhaften Forscher als das Richtige erscheint, in einem Wort 

zusammengefaßt: die Wahrhaftigkeit.“ Vö. Mommsens Erklärung betreffend 

Universitätsunterricht und Konfession vom 15. November 1901. Abgedruck in 

Stefan REBENICH: Theodor Mommsen und Adolf Harnack, De Gruyter, Berlin–New 

York, 1997, 857. Mommsennél a konfesszionális szempontok visszautasítása a 

tudomány szabadságából eredt. Figyelemre méltó az is, hogy Mommsen elveit 

katolikus és protestáns irányban egyaránt érvényesíti. A semlegesség követelménye 

nem a kutatási irányvonalak kijelölésére vonatkozott, hanem arra, hogy a vallási 

hovatartozás kinevezési kritériumként szolgáljon. A professzor a következőket írja: 

„Die Berufung eines Historikers oder eines Philosophen, welcher katholisch sein 

muß oder protestantisch sein muß, und welcher dieser Konfession dienstbar sein 

soll, heißt doch nichts anderes, als den also Berufenen verpflichten, seiner Arbeit da 

Grenzen zu setzen, wo die Ergebnisse einem konfessionellen Dogma unbequem 

werden könnten, dem protestantischen Historiker verbieten, das gewaltige 

Geisteswerk des Papsttums in volles Licht zu setzen, dem katholischen, die tiefen 

Gedanken und die ungeheure Bedeutung des Ketzertums und des Protestantismus zu 

würdigen.“ Vö. REBENICH: i. m. 
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alárendelte a történelem beteljesedéséből eredő nagy célnak. 

Kompromisszumkészségét talán legjobban a szocialista párttal kapcsolatos  

álláspontjával  lehet szemléltetni.  1884-ben még úgy fogalmazott, hogy a 

szocialista mozgalom a civilizációt fenyegető egyik legnagyobb veszély, 

amelyben még a konzervativizmusnál is nagyobb ellenséget látott. Mommsen 

ekkor úgy ítélte meg, hogy a liberális gondolkodó bármely párttal köthet 

együttműködésre irányuló megállapodást, de a szocialistákkal nem. 

Mommsentől ugyanis a szociális kérdések idegenek voltak, nem véletlen, 

hogy 1891-ben keményen bírálta a nyomdászokat, akik szociális és politikai 

jogaik elérése érdekében sztrájkot hirdettek. A szocialista mozgalom 

megítélésében beálló fordulatot a világpolitikai törekvések váltották ki. A 

gyarmatbirodalmak kiterjesztésére irányuló lépések ugyanis nem álltak 

összhangban az elnyomó belpolitikával. Ezzel kapcsolatban érdemes 

megemlíteni, hogy az elismerés kölcsönös volt. 1899-ben a bécsi 

„Arbeiterzeitung“, az osztrák szocialista párt hivatalos lapja, egy – a 

Römische Geschichte-ből származó – mommseni gondolatot idézett. Ebben 

Mommsen az ókori Róma kapcsán azt mondja, hogy amikor egy kormány 

már nem képes kormányozni, akkor le kell mondania.  Egy ilyen kormány 

ugyanis elveszíti legitimálását. Ha önként nem mond le, akkor a hatalom 

gyakorlójának joga van a kormányt megdönteni, végső esetben forradalom 

révén is. Az idézet nem került publikálásra, mert az illetékes ügyész 

megakadályozta a cikk teljes leközlését. A hatóság a tiltást azzal indokolta, 

hogy a cikk gyűlöletre és megvetésre uszít. Az adott összefüggésben az válik 

érdekessé, hogy Mommsen, amikor az ügyről tudomást szerzett, nem 

tiltakozott gondolatainak az adott kontextusban történő idézése miatt. Az 

ellen viszont mindig határozottan fellépett, amikor álláspontjuk 

megerősítésére konzervatív körök idéztek munkásságából.
11

 

Mommsen nézeteinek kiemelkedő hatását jól bizonyítják a 

jogegységesítéssel kapcsolatos megjegyzései. A zürichi székfoglaló 

előadásában következőképpen fogalmazott: „Tudatosan vagy kevésbé 

tudatosan, önkéntesen vagy kényszer alatt minden kultúrnép egysége felé 

haladunk. A kereskedelem és az ipar, a pénzforgalom, a levélkézbesítés, a 

vasút ugyanis kezdi átlépni a politikai határokat. Az ókori gondolkodás 

számára idegen nemzetközi jog létrehoz egy minden kultúrállamra kiterjedő 

nagy államszövetséget. Nem csak minden ágyúlövés, hanem minden új 

gondolat visszahallatszik egész Európában és egész Amerikában. …tehát 

nem ostoba az, aki megjósolja, hogy a kötelmi jog terén egy új ius gentium 

kialakulásának lehetünk tanúi, amely leglényegesebb magja egyfelől a 

                                                           
11 Vö. REBENICH: Theodor Mommsen und Adolf Harnack…, 475.  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemzetközi kereskedelmi jogban, másfelől a régi római népek jogában 

rejlik…”
12

          

 

IV. Az elképzelt szövetségi szerveződés nemzetközi jogi formája   

Leroy-Beaulieu azonban az államok egyesülésének Észak-Amerikában 

megvalósult modelljét Európában nem tartotta járható útnak, amit a lakosság 

eltérő sajátosságaival indokolt. Amerikának ugyanis egy bevándorló népek 

keveredéséből összeálló lakossága van, Leroy-Beaulieu szavait pontosan 

idézve „Mischung der verschiedenen eingewanderten Rassen“, s ez a 

keveredés egy viszonylag homogén népességet hozott létre. Az európai 

helyzet ehhez képest teljesen más. A földrész lakossága heterogén, a 

legkülönfélébb fajokhoz tartozó népekből tevődik össze. A fajhatárok a 

legtöbb esetben államhatárokat is jelentenek. Megjegyzendő, hogy a faj 

kifejezést a 19. században még sokfajta csoport megjelölésére használták. 

Jellemzői közé tartozott a közös nyelv, a közös történelem, a közös vallás 

vagy éppen a közös szokások. A fogalom alatt lényegében egy adott 

nemzeten vagy államon belüli kulturális közösséget értettek.  Minden nép 

rendelkezik sajátos ősrégi kulturális emlékezettel, amelyhez a kulturális és 

nyelvi fejlődés társul. Leroy-Beaulieu nézete szerint eme nemzeti 

sajátosságok megtartása szükséges. Egy erősebb egységesítés gyorsítaná a 

gazdaság fejlődését, az anyagi jólét növekedését, ugyanakkor a kulturális és 

irodalmi értékek hanyatlását is magával hozná. Emellett a francia történész 

világosan látja azt is, hogy a kulturális különbségeket figyelmen kívül hagyó 

egységesítés igazából meg sem valósítható, mert az azonnal az egyes nációk 

ellenállásába ütközne. A tiltakozás a nemzetek hagyományaiból, 

történelméből, szokásaiból és hazaszeretetéből fakadna. Összegzésképpen 

Leroy-Beaulieu arra a következtetésre jut, hogy az európai egységesítés egy 

szövetségi állam szintjéig nem juthat el, hosszabb távon is csak egy 

államszövetséget tud elképzelni. 

Mommsen ezzel kapcsolatos gondolataira áttérve, ő az államok közötti 

együttműködés két fő pillérét a szabad pénzmozgásban és a tudományos 

kérdésekben való nemzetközi együttműködésben látta. Határozottan ellenzett 

minden, ezek korlátozására irányuló lépést, ezt támasztja alá például a már 

                                                           
12 Lothar WICKERT: Theodor Mommsen. Eine Biographie. Band III: Wanderjahre, 

Klostermann, Frankfurt am Main, 1969, 206. Hasonlóképpen, mint ahogy 

Mommsen nézetei szerint a liberális nemzetállam biztosította a legjobb 

előfeltételeket a nemzetközi együttműködéshez, az európai összefogás 

szempontjából a római jog rendelkezik azzal a küldetéssel, hogy eme összefogást a 

magas szintén álló kultúrnépek számára megvalósítsa.    
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említett védővámok bevezetése miatt tett nyilatkozata is. A Bismarck által 

tervezett védővám elsősorban a nagybirtokosok érdekeit szolgált volna, 

Mommsen viszont erkölcsi kötelezettségének tartotta azt, hogy az ilyen 

jellegű előjogok megerősítését minden rendelkezésére álló eszközzel 

megakadályozza.
13

 S láthattuk, a politikai összefogás érdekében áldozatokra 

is készen állt, ilyen volt a szocialistákkal való kiegyezése. 

 

V. A szövetség területi kiterjedése 

Leroy-Beaulieu véleménye szerint az európai egységesítés belátható időn 

belül a kontinentális közép- és nyugat-európai nemzetekre, valamint ezek 

gyarmataira kiterjedően jöhetne létre. A nemzetek körében főként a germán 

és a latin fajokra gondolt. A gyarmatoknál – mivel álláspontja szerint minden 

ország számtalan áldozatot hozott e birtokok megszerzésekor – 

természetesnek tekinti, hogy ezek a szövetséget alkotó egyes államok 

kizárólagos fennhatósága alatt maradnak.  A gyarmatok státusza tehát 

mindenképpen változatlan maradt volna, közjogi kérdésként csak az merült 

fel benne, hogy a gyarmatügy tagállami vagy szövetségi hatáskörbe 

tartozzon-e? Az elképzelt államszövetséggel nyilvánvalóan az fért jobban 

össze, ha azok tagállami fennhatóság alatt maradnak.  

A francia szerző Angliát, Oroszországot és Törökországot nem sorolta az 

integrálandó területek közé. Törökország tekintetében azonban árnyaltabb 

álláspontot képviselt. A szövetségből való kihagyás mellett szóló érv volt, 

hogy az ország sokkal inkább Ázsiához kapcsolódott, mintsem Európához. 

Emellett a középkorban a kereszténység legfőbb ellenségeként tartották 

számon, ami szintén az integrálódás ellen szólt. A 19. századra azonban a 

kihívás már nem az ellenük való védekezés, hanem az ország teljes 

hanyatlásának megelőzése volt. Az egységesítésbe való bevonása pedig, 

különösen a pénzügyi stabilitására, mindenképpen pozitív hatással lett volna. 

Leroy-Beaulieunak ebből eredően az volt az álláspontja, hogy Törökország 

nem teljes jogú, hanem valamiféle alárendelt (társult) partnerként, de 

vehessen részt az integrációs folyamatban. 

Angliával és Oroszországgal kapcsolatban azonban a francia szerző 

teljesen elutasító álláspontot képviselt. Úgy érezte, hogy egy szövetségi 

államszerveződésben egy tengeri és egy szárazföldi nagyhatalom nem férne 

jól meg. Bismarck szavaival élve az elefánt Anglia és a cethal Oroszország 

még egy államszövetségben sem találhatná meg a helyét. Anglia tengeri 

világhatalom, a területére és lakosságára nézve a legnagyobb birodalom, ami 

valaha létezett. Bár civilizációja és múltja vitathatatlanul európai állammá 

                                                           
13 Vö. HEUSS: i. m. 198.  
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teszi, kiterjedése tekintetében sokkal inkább világbirodalom, mint európai 

állam. Ennek a hatalmas szervezetnek már a belső működtetése is annyira 

speciális, amely nehezen lenne beilleszthető az európai szövetségi 

szerveződésbe. Bár a birodalom különböző részei egy uralkodó hatalma alatt 

állnak, egymással még sem hoztak létre szövetséget. Anglia így sokkal 

inkább a közös ellenség szerepében jelenik meg. Oroszország pedig Leroy-

Beaulieu szerint nem volt része a régi történelmi Európának. Szociális és 

politikai berendezkedése alapján, de lakosságára, földrajzi elhelyezkedésére 

és természeti adottságaira tekintettel sem tarozik a nyugat-európai világhoz. 

A különbségek olyan erősek, hogy már ellenpólusként jelennek meg. 

Meglátása szerint az orosz világban az európai szolidaritás érzése nem tud 

kialakulni. Bár az orosz az ázsiai ember mellett talán európainak is vallhatná 

magát, ő – a francia történész szerint – mégis egy másfajta Európában 

gondolkodik. Hazájában más szellem uralkodik, országának más küldetést 

tulajdonít. Az oroszok egy része a nyugat-európai világot megöregedettnek és 

haldoklónak tartja. Egy másik rész, akiknél kevesebb előítélet jelentkezik, 

Oroszországot a szláv világ természetes vezetőjének tekinti, akinek nincs 

szüksége szövetségesekre. Mindemellett Oroszország az Ortodox Egyház 

központja is. Leroy-Beaulieu látóhatárán Oroszország – Angliához hasonlóan 

– nem az európai egység részeként, hanem sokkal inkább közös ellenségként 

jelenik meg. A közös ellenség érzése azonban elősegítheti az egységesítési 

folyamatokat is. A világtörténelem során ugyanis a szövetségeket sokszor 

nem a szimpátia kovácsolta egybe, hanem a közös gyűlölet és irigység.  Az 

erre vonatkozó jelek pedig a 19. század végén Európában és Amerikában 

egyaránt észlelhetőek voltak. Az Európai Unió esetleges létrejöttét ezért a 

francia történész csak a két nagyhatalomnak az angol országokkal, az angol 

nyelvterülettel szembeni összefogásában tudja elképzelni. 

Theodor Mommsen gondolatai részben találkoznak, részben eltérnek 

francia kollégájáétól. Egyes népek megítélésében olyan kijelentéseket is tett, 

amellyel kapcsolatban már kortárs barátai is igyekezték őt utólagos 

enyhítésre bírni. A Mommsent hajtó mozgatóerő az általa kultúrnépeknek 

tartott népek történelmi küldetésében rejlett. A törökökben és emellett 

általában az iszlám népekben a nyugati civilizációval szembeni fenyegetést 

látta. A Römische Geschichte című munkájában szerepüket egyenesen a 

Kulturvernichtung-ban, a kultúra megsemmisítésének dialektikus 

folyamatában látja. A szláv világ pedig Mommsen számára idegen volt.
14

 Az 

osztrák német ajkú népességet arra hívta fel, hogy a cseh folyamatokkal 

                                                           
14 MOMMSEN: Römische Geschichte, Band 7, DTV, München, 2001, 63. 
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szemben állhatatosak legyenek. Nyomatékosan felhívja arra is a német ajkú 

polgárokat, hogy területeiket óvják a cseh betelepülésektől.
15

 

Franciaország kapcsán viszont ambivalens volt. Első tanulmányútja éppen 

ebbe az országba vezette, ahol megismerhette a francia kultúrát, első 

tudományos kapcsolatai is Franciaországban jöttek létre. A francia 

tudományos élettel való szoros kapcsolata egész élete folyamán fennmaradt. 

Az 1871-ben létrejött német egységnek viszont elkötelezett híve volt, 

amelyből szinte logikusan következett, hogy támogatta Elzász-

Lotharingiának a Német Birodalomhoz való csatolását. Mommsen álláspontja 

szerint az elzász-lotaringiai nem a latin, hanem a német fajhoz tartozott. E 

kijelentése miatt ki is zárták a francia ókortudományi társaságból. A háború 

után Mommsen minden erejével azon fáradozott, hogy a francia tudományos 

világgal újra felvegye a kapcsolatot. 1889-ben kifejezésre juttatta, hogy igen 

sajnálatosnak tartja, hogy a háború utóhatásai miatt az akadémiai 

feszültségek még mindig nem csillapodtak el. Mommsen írásait olvasva az a 

                                                           
15 WICKERT: Theodor Mommsen, Band IV…, 75. Az osztrák németekhez azt írja, 

hogy felelőtlen lenne azon területeket cseh kézbe engedni, amelyek anyagi és 

civilizációs felvirágzásáért korábban fáradoztak. Engedékenységük gyermekeiknek 

vagy legkésőbb unokáiknak a cseh nemzetbe való beolvadásához vezetne. A német 

egység megteremtésének érdekében elfogadott fegyveres harchoz hasonlóan, az 

osztrákok és csehek közötti ellentétek rendezésében sem riadt vissza az erőszak 

elfogadásától. Az általa használt szavak világosak: „Vernunft nimmt der Schädel 

der Tschechen nicht an, aber für Schläge ist auch er zugänglich. Es ist mit unzeitiger 

Nachgiebigkeit in Österreich viel gesündigt und viel verdorben worden. Es geht um 

alles; unterliegen ist Vernichtung. Die deutschen Österreicher können aus den 

Marken, die sie materiell und zivilisatorisch zur Blüte gebracht haben, nicht 

auswandern wie die Juden aus Rußland; wer nachgibt, der muß es wissen, daß er 

entweder seine Kinder oder wenigstens seine Enkel tschechisiert.“ Mommsen ezen 

álláspontja érdekes kontrasztot idézett elő a népeik egyenjogúságát hangsúlyozó 

Habsburg uralkodókkal kapcsolatban. 1897-ben Poroszország szorgalmazni kezdte 

Ferenc Józsefnél, hogy Mommsent Ausztriában részesítsék egy magasabb állami 

kitüntetésben. Az osztrák császár azonban – éppen a csehekkel kapcsolatos 

álláspontja miatt – kezdetben elzárkózott ennek teljesítésétől. Miután a poroszok 

kitartottak kérésük mellett, a császár azt a feltételt szabta, hogy a sajtó útján széles 

nyilvánosság előtt tegyék közzé: az elismerés Mommsen tudományos 

munkásságának szól és nem politikai megnyilatkozásainak. A kettőt persze nem 

lehetett ilyen világosan elválasztani, hiszen láthattuk, hogy a népek közötti viszonyt 

tudományos szempontjaiból vezette le. A császár álláspontját nem lehetett másként 

értelmezni, minthogy a poroszok kérésére kitünteti, de egyébként elhatárolódik tőle. 

Mommsen nem hivatalos úton értesült a tervezett kitüntetésről. Tőle megszokott 

határozottsággal azt nyilatkozta, hogy a kitüntetést így nem fogadná el. Vö. 

WICKERT: i. m. 76, aki a porosz kultuszminiszter naplójából idéz.  
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benyomásunk keletkezik, hogy a nagy német gondolkodó a német–francia 

viszonyt a római–görög viszonyok tükrében értelmezi.  A német katonai 

győzelem után Mommsen nagyvonalúan elismerte a vitathatatlan francia 

kulturális és tudományos eredményeket. A megbékélés jegyében pedig 1900-

ban már azt javasolta, hogy a jövőben ne ünnepeljék meg a Franciaország 

feletti győzelmet jelentő sedani csata évfordulóját.
16

 

Mommsen Angliával kapcsolatban egyértelműen a kulturális 

szempontokat helyezte előtérbe. Az angol nyelv magját a szász nyelvben 

látta, Shakespeare-t Anglia és Németország tekintetében is felszabadítónak 

tartotta, s az angol mellett a német költészet atyjának tekintette. Élete vége 

felé a német és angol nemzet rendeltetésének már azt tekintette, hogy útjukon 

egymás kezét fogva járjanak. 1903-ban megjelent “A Germans’s Appeal to 

the English” című cikkében bírálta Angliának a búr háborúban tanúsított 

magtartását, de minden másban a közös érzelmeket hangsúlyozta. Anglia 

belpolitikai rendszere kapcsán elismerését fejezte ki, és egyben kiemelte a 

békés érdekérvényesítés és szabad verseny fontosságát. 

 

VI. Összefoglaló és következtetések 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a 19. század végén született 

gondolatok még ma sem vesztették el aktualitásukat. Az európai egység 

megvalósításánál alapvetőnek tekintették a gazdasági ügyeket, az 

alkotmányos kérdéseknek ezzel szemben csak alárendelt szerepet 

tulajdonítottak. Az akkori felfogás szerint az egységesítési folyamat 

középpontjában a germán és latin népek álltak. Ezen a ponton a két 

világháború és az ezt követő hidegháború eredményezett lényeges 

szemléletváltást. 

A visszapillantás óhatatlanul felveti a kérdést, hogy vajon miért csak két 

világháború és két totalitárius rendszer bukása után kezdődhetett meg az 

európai összefogás. A kérdést nyilvánvalóan nem lehet egyértelműen 

megválaszolni. Theodor Mommsen 1899-ben végrendeletét egy záradékkal 

egészítette ki, melyben egyrészről 30 évre megtiltotta személyes 

hagyatékának használatát, másrészről kifejezésre juttatta a német nemzettel 

kapcsolatos csalódottságát. Először saját magát animal politicumként 

határozza meg és sóhajtva mondja, vágya az, hogy polgárnak nevezhesse 

magát. Majd hozzáteszi: „Dies ist nicht möglich in unserer Nation, bei der 

der einzelne, auch der Beste, über den Dienst am Gliede und den politischen 

Fetischismus nicht hinauskommt…“ A nagy német tudós hiányolja 

                                                           
16 Érdekes, hogy Mommsen híres végrendeletét, amelyben saját nációjával szembeni 

elkeseredettségének ad hangot, éppen a sedani csata évfordulóján írta meg. 
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nemzetében, honfitársaiban a polgári felelősség vállalására való készséget. 

Ezzel szemben mintha előre sejtené a tömegek manipulálhatóságát, valamint 

a parancsoktól és utasításoktól való függőséget, ami miatt Mommsen erős 

kritikával illeti saját hazáját is. Amikor 1948-ban nyilvánosságra hozták ezt a 

záradékot, az ókortörténész Alfred Heuss úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 

évek eseményeinek láttán e mommseni gondolatok szinte kísértetiesnek 

tűnnek. Michael Rainer salzburgi professzor 2010-ben pedig úgy 

fogalmazott, hogy a konzervatív porosz vidéki nemesség (Mommsen 

szóhasználatában a Junkertum), a konfesszionális pártok és a militarizmus az 

antiszemitizmus rettenetes szellemi keverékének összetevői voltak, ami 

nagyon rövid időn belül egy az egész világra kiterjedő katasztrófához 

vezetett.
17

 A jövőre nézve pedig Theodor Mommsen intelmei arra hívhatják 

fel figyelmünket, hogy a ma már egységes Európában is szükség van az 

egyén felelősségvállalására. 

                                                           
17 RAINER: Theodor Mommsen…, 304.  
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ALKOTMÁNYOS PATRIOTIZMUS  

ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 

 

HIDASI VIKTÓRIA

 

 

A tanulmány témája egy olyan elmélet, amely eredeti megfogalmazásában az 

állampolgári elkötelezettség tartalmát világítja meg egy alkotmányos demok-

rácián belül, s a nacionalizmus alternatívájaként jött létre, de mint egy emberi 

együttélési forma leírása alkalmas a nemzetek feletti integráció megalapozá-

sára. 

A tanulmány első részében az alkotmányos patriotizmus fogalmát fogjuk 

tisztázni, majd történetét tekintjük át röviden, azután az elmélet egy konkrét 

megfogalmazását fejtjük ki bővebben, hogy végül számba vehessük néhány 

előnyét, amelyek alkalmassá teszik, hogy nemzetek feletti együttműködés 

kereteként szolgáljon. 

 

I. Az alkotmányos patriotizmus fogalma 

Az alkotmányos patriotizmus olyan elmélet, amely szerint a politikai elköte-

lezettség középpontjában normáknak, értékeknek és (inkább közvetve) a 

liberális demokrácia alkotmányos eljárásainak kell állnia. Tehát a politikai 

hűség alapja elsődlegesen nem a nemzeti kultúra és nem is az emberi lények 

világméretű közössége, hanem a társadalom tagjainak integrációja bizonyos 

politikai értékek és normák mentén, s ezek az értékek és normák demokrati-

kus politikai identitást alapoznak meg.  

A közös kulturális szálak vagy etnikai összetartozás helyébe közösen osz-

tott politikai értékeket és intézményeket állít ez az elmélet, amelyek az al-

kotmányos demokráciák megvalósulásának alapjainál állnak, ennélfogva 

univerzális jellegűek. Az elmélet partikuláris eleme, amely alapján egy konk-

rét politikai közösség állampolgárai számára nyújt magyarázatot, miért épp 

azon állam kormányzatának kell engedelmeskedniük, az, hogy ezek a közö-
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sen osztott politikai értékek és intézmények közös történelmi tapasztalatok 

alapján alakultak ki, és sajátos szimbólumokban fejeződnek ki.   

Az elképzelés nem új keletű; tulajdonképpen a republikánus patrióta-

eszmény egy új keletű megfogalmazása, amennyiben a partikuláris politikai 

közösség iránti speciális hűséget kívánja igazolni. De itt az igazolás a liberá-

lis demokrácia politikai elveire és intézményeire irányul, amelyeket a modern 

alkotmányok – a politikai berendezkedés középpontjai, amelyek megtestesí-

tik a politikai kultúrából levezethető értékrendet – megfogalmaznak. Az el-

képzelés szerint ezen értékrend és intézményes struktúra miatt bizalom és 

büszkeség tölti el az állampolgárokat, minthogy saját politikai teljesítmé-

nyüknek tekintik ezeket.    

Az alkotmányos patriotizmus gyökerei a háború utáni Németországba 

nyúlnak vissza. Újjáéledése az újraegyesítést követően az 1990-es évek kö-

zepére tehető. Ennek az volt az oka, hogy az elmélet normatíve vonzó formá-

ját nyújtja egy polgári (civic) – tehát nem nemzeti vagy posztnacionális – 

elkötelezettségnek egy egyre inkább multikulturálissá váló társadalomban. 

Mostanában szupranacionális szinten is jelen van mint európai alkotmányos 

patriotizmus.
1
 

Az alkotmányos patriotizmus elmélete sikeres (volt) az Amerikai Egye-

sült Államokban, ahol a külső és belső ellenségek fenyegetése hívta életre a 

polgári törvényt, valamint a mélyen megosztott, háború utáni országokban, 

például Boszniában támogatják az elmélet egy formáját. 

Több irányból is támadták az elméletet. A kritikusok egyrészt tagadják 

absztrakt, „vértelen” (bloodless) jellege miatt. Amint említettük, az elmélet 

két összetevője az alkotmányosság (univerzális elem) és a patriotizmus (par-

tikuláris hűséget biztosító elem). Az univerzális elem egyes kritikák szerint 

kiüti a partikuláris elemet. A vád első típusa azt állítja, hogy az elmélet nem 

ad elegendő indokot, miért kell azonosulni a partikuláris célokkal.  

A másik vád épp az ellenkezője az előzőnek. Az állítja, hogy noha uni-

verzálisnak tűnik, az alkotmányos patriotizmus valójában partikuláris elmé-

let. Ezt a változatot genealógiai kritikának nevezi Müller. Képviselői azt 

állítják, hogy az elmélet csak az eredeti kontextusában (Nyugat-Németország 

mint fél nemzet, a nacionalizmussal szembeni gyanakvás a náci múlt miatt) 

működik. Ahol nincs ilyen nehéz, terhes múlt, ott jobban szolgálja a polgári 

berendezkedést a liberális nacionalizmus elmélete, ami konkrét, szenvedé-

lyes, élő, és a liberalizmus által ellenőrzött, szemmel tartott, „megszelídített”. 

Továbbá nem hasznos az elmélet olyan országokban, ahol nincs írott alkot-

                                                           
1 Jan-Werner MÜLLER: Constitutional patriotism, Princeton University Press, Prince-

ton, 2007, 1–2.  
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mány (Egyesült Királyság, Izrael), vagy van, de a demokratikus elkötelezett-

ségnek nem képezi fókuszpontját.  

Támadják ezt az elméletet, mert íróasztal mellett született elképzelésnek 

tartják, amely nem közelít a való élethez és ahhoz, amit az emberek valójában 

akarnak. Kivételt jelent az Egyesült Államok, ahol az állampolgárok hétköz-

napi felfogása közel áll az alkotmányos patriotizmus által ajánlott elkötelező-

déshez: ez egyfajta „polgári hitvallás”. Jürgen Habermas volt az első, aki 

népszerűsítette az alkotmányos patriotizmus terminológiáját az 1980-as évek 

végén; el akarta mozdítani a németeket az etnikailag homogén nemzetálla-

mok fogalmától a társadalmi kohézió más formái felé. Rámutatott, hogy 

Amerikában működik a „szövetségi” patriotizmus. 

Azonban az Európa és az Egyesült Államok klasszikus szembeállítása a 

politikai elkötelezettség szempontjából már túlhaladott. Európa államai már 

nem a nacionalizmus, hanem a posztmodern, posztnacionális elméletek ideo-

lógiai alapján állnak; az Egyesült Államokat pedig már nem tekinthetjük „a 

szabadság birodalmának”, hanem sokkal inkább jellemzi politikáját az ag-

resszív etnikai nacionalizmus.
2
 

További támadás éri az alkotmányos patriotizmust abból a szempontból, 

hogy gyakran összekapcsolódik olyan másodlagos elgondolásokkal, amelyek 

morális veszélyforrást jelenthetnek, mivel potenciálisan illiberális, 

autoritárius, az individualizmussal szembenálló eredményre vezethetnek. 

Ezekre az összefonódó elméletekre azonban szüksége van. A társadalmi 

integráció sok országban kihívást jelent. A globalizáció folyamata megerősíti 

az igényt az összetartozás értelme, a kollektív identitások újraértelmezése 

iránt politikai, jogi, érzelmi síkon. Elméleti szinten feloldhatatlan ellentét 

feszül szabadság és szolidaritás igénye között, csak gyakorlatban oldhatók 

meg az olyasféle problémák, mint bevándorlók, kisebbségek, regionális in-

tegráció. A nemzeti határok ideologikusak, ezért vitathatóak, ezért nehéz 

meghatározni, mit jelent tartozni valahová, ezért az alkotmányos patriotiz-

musnak kell, hogy legyen mondanivalója erről. 

Az alkotmányos patriotizmusnak modern formájában ezért az a célja, 

hogy fogalmakat, közös nyelvet biztosítson az állampolgároknak ahhoz, hogy 

újragondolják közös dolgaikat. A nacionalizmus hívei évszázadok óta ezt 

teszik. A kozmopolita elméletek hívei szintén elkezdtek kidolgozni egy má-

sik narratívát. Jan-Werner Müller rá akar mutatni, hogy a kettő között van 

hely egy felfogás számára, amely egyesíti magában a másik kettő lényegének 

legvonzóbb erkölcsi intuícióit.
3
 Különösen azt kívánja alátámasztani, hogy az 

                                                           
2 MÜLLER: i. m. 4–7.  
3 MÜLLER: i. m. 7–8. 
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alkotmányos patriotizmus úgy határozza meg elméletében a polgári köteléke-

ket, hogy azok szociológiailag plauzibilisebbek, és inkább liberális ered-

ményre vezetnek, mint a liberális nacionalizmus. 

A liberális nacionalizmus gyakran hallgatólagosan épít a tolerancia liberá-

lis örökségére, hogy a nacionalizmust biztonságossá tegye a liberális demok-

ráciák számára. Ez történik pl. az Egyesült Királyságban vagy Kanadában. 

Azonban anélkül teszi ezt, hogy megmondaná, ezt az örökséget hogyan lehet 

életben tartani.
4
 Az alkotmányos patriotizmus viszont konkrét normatív forrá-

sokat – normákat és értékeket – ajánl az állampolgárok számára ahhoz, hogy 

fenntartsák politikai berendezkedésünket, intézményrendszerünket, és ahhoz 

is, hogy vitassák, kétségbe vonják őket. 

Ezek a viszonylag marginális, akadémikusnak tűnő különbségek azért 

fontosak, mivel a nyelv, amelyet a kollektív etikai önértelmezés során hasz-

nálunk, konkrét politikai következményekkel bír. Müller állítása az, hogy a 

liberális nacionalizmus, amelynek a lényegét a nemzeti kultúra meghatározá-

sa képezi, valószínűbb, hogy (1) olyan bevándorlási és integrációs politiká-

hoz vezet, amely erősebben törekszik az asszimilációra; (2) állást foglal a 

politikai egyet nem értés korlátozása mellett; (3) ragaszkodik a hősi nemzeti 

történelem megkérdőjelezhetetlenségéhez, amíg annak az elköteleződést 

szükséges szolgálnia a nemzeti öntudat (national pride) egyik forrásaként.
5
 

Az alkotmányos patriotizmus nem pusztán egy, az univerzalizmus talaján 

álló válaszlehetőség a nacionalista múltra, hanem partikuláris elemekre épül. 

A II. világháború utáni Nyugat-Németországban a nemzetiszocialista múlt-

hoz való kritikus viszony, azaz az emlékezet, valamint a demokrácia ellensé-

geivel szembeni küzdelem (militancy) voltak ezek a partikuláris elemek. Az 

elmélet tehát egy olyan liberális demokrácia-felfogást védelmez, amelyet 

militáns demokráciának nevezünk, és amelynek lényege, hogy az ilyen be-

rendezkedés nem semleges saját értékeivel és elveivel szemben, és szigorú 

ellenőrzés alatt tartja saját lehetséges jövőbeni ellenségeit. A politikai tevé-

kenységet tehát egyszerre határozzák meg univerzális szabályok és konkrét 

politikai tapasztalatok.  

Müller amellett érvel, hogy ezek a partikuláris elemek nem véletlenszerű-

ek, hanem normatív kapcsolatban állnak az univerzális elvekkel. Az ideoló-

giáról szóló politikai beszéd gyakran használja a múlt tapasztalatait és a jövő 

lehetséges ellenségeit negatív kontrasztként az általános politikai elvek meg-

erősítéseképpen. A politikai elvek tehát magukban foglalják saját negatív 

                                                           
4 Ez az életképtelenség vádjának egy megfogalmazása. 
5 MÜLLER: i. m. 9.  
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kontrasztjukat, amelyek létrejöttük felett bábáskodtak, de természetesen nem 

feltétlenül mindig épp ezeket.
6
 

 

II. Az alkotmányos patriotizmus rövid története 

Az alkotmányos patriotizmus gyökerei a II. világháború utáni Német Szövet-

ségi Köztársaságba nyúlnak vissza, amely alkotmányos szerkezetének kiala-

kítása során – a többi nyugat-európai demokráciához hasonlóan – arra töre-

kedett, hogy stabil demokráciát hozzon létre, amely biztosítja a társadalom 

integrációját, szociális kohézióját, másrészt hogy megakadályozza a két vi-

lágháború közötti időszak politikai kudarcát. 

Az alkotmányos patriotizmus elmélete részben Karl Jaspers elméletében 

gyökerezik, aki a II. világháború után a németek kollektív felelősségvállalása 

(nem: bűnössége) mellett érvelt, rámutatva, hogy a múlttal való közös szem-

benézés a demokratikus politikai identitás és a megfelelő társadalmi integrá-

ció előfeltétele. A nemzeti ideológia helyett a németek számára egy erősen 

kozmopolita identitást javasolt, mivel háttérelmélete szerint minden emberi 

lényt összeköt a szolidaritás egy mélyebb értelme.  A múlttal való kollektív 

szembenézéshez pedig a szabad nyilvános kommunikáció keretei között látott 

esélyt; amely egyúttal megteremti a szolidaritásvállalás egy új fajtáját a köl-

csönös ítélkezés helyett. Az állami stabilitás kérdésének azonban nem szen-

telt különösebb figyelmet.
7
 

Az alkotmányos patriotizmus elméletének kialakulásában jelentős szerepe 

volt Rudolf Smend integráció-elméletének is. Smend volt az egyik legjelen-

tősebb kritikusa a jogpozitivizmusnak a Weimari Köztársaság idején. Szerin-

te a politikai integráció megértésében egy jogelméleti és szociológiai eleme-

ket tartalmazó elmélet tud segíteni. Az integráció többek között tartalmaz egy 

olyan „objektív faktort”, amely az alapvető jogokhoz és szabadságokhoz – 

mint közösen osztott politikai értékek és elvek megtestesítőihez – kapcsoló-

dik. Az állampolgárokat a szokásos demokratikus szimbólumokon (zászló, 

himnusz, stb.) túl összekapcsolja a politikai berendezkedés iránti általános 

bizalom és büszkeség. A második világháború után – a Mussolini-féle fasisz-

ta rendszert sem elvető – Smend fontos szerepet játszott az új demokratikus 

alkotmány kialakításában. Az alkotmányt valóban a politikai berendezkedés 

középpontjának tartotta, amely megtestesít egy olyan értékrendet, amely 

levezethető egy konkrét ország politikai kultúrájából és hagyományaiból. Az 

Alkotmánybíróság döntései is ezen az értékrenden alapulnak és hozzájárul-

nak a társadalmi integrációhoz. Az Alkotmánybíróság Nyugat-Németország-

                                                           
6 MÜLLER: i. m. 10–11.  
7 MÜLLER: i. m. 15–18. 
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ban magához ragadta az „alkotmány őrének” szerepét, és Smend szerint a 

testület által folytatott deliberáció és döntés alapján az állampolgárok jobban 

megérthetik politikai rendszerüket, és könnyebben azonosulhatnak annak 

intézményeivel.
8
  

A következő fontos szerző az alkotmányos patriotizmus kialakulásának 

történetében Jaspers tanítványa, Dolf Sternberger. Ő Arisztotelész és Hannah 

Arendt republikánus elméletére támaszkodott. Az állította, hogy a patriotiz-

mus a 18. század végéig nem kapcsolódott a nemzeti eszméhez, hanem in-

kább az alkotmányban foglalt jogok és szabadságok iránti elkötelezettség állt 

a középpontjában – azaz alkotmányos patriotizmusnak tekinthető.  A másik 

fontos lépés, hogy Sternberger az első, aki elméletében összekapcsolta az 

alkotmányos patriotizmust a militáns demokrácia fogalmával azáltal, hogy a 

demokratikus értékek iránti hűségre és azok védelmére helyezte a hangsúlyt 

az állampolgári és szociális jogok széles készlete helyett. Sternberger megkü-

lönböztette az Alkotmány barátait és ellenségeit, utóbbi alatt főként a terro-

ristákat és azok lehetséges támogatóit értve. Az alkotmányos ellenség elméle-

te igazolta az állampolgári jogok vagy a munkavállalás szabadságának korlá-

tozását a közszférában (civil service) és más illiberális intézkedéseket.
9
 

Maga a militáns demokrácia fogalma Karl Loewenstein 1937-es „Militáns 

demokrácia és alapjogok”
10

 című tanulmányából ered, amelyben rámutatott, 

hogy a fasizmus valójában nem filozófia, hanem a modern történelem legha-

tékonyabb politikai technikája, amely a szabadságjogokkal visszaélve igyek-

szik megragadni a hatalmat. Loewenstein szerint a demokrácia képtelen 

megvédeni magát a fasiszta mozgalmakkal szemben, amelyeket az 

emocionalizmus tart össze – ezzel a motivációval demokratikus berendezke-

dések nem képesek felvenni a harcot. Így a demokráciának politikai és tör-

vényhozási válaszokkal kell fellépnie az antidemokratikus erőkkel szemben, 

mint például a pártok betiltása és a rendvédelem. A német alkotmány a mili-

táns demokrácia megfontolásaira épült, s az Alkotmánybíróság és a Kormány 

világossá tette, hogy a demokráciának meg kell védenie magát mind a jobb-, 

mind a baloldali totalitárius fenyegetés ellen – akár antidemokratikus eszkö-

zökkel is. Ezt nevezték demokratikus antiextrémizmusnak.
11

  

Ehhez a folyamathoz kapcsolódik Sternberger védekező vagy protektív 

alkotmányos patriotizmusa, amelynek célja a politikai stabilitás, végső soron 

                                                           
8 MÜLLER: i. m. 19–20.  
9 MÜLLER: i. m. 21–22. 
10 Karl LOEWENSTEIN: Militant Democracy and Fundamental Rights, American 

Political Science Review 31 (1937), 417–432. 
11 Vö. SAJÓ András: Önvédő jogállam, Fundamentum 2002/2–4, 55–68, különösen 

56–57. 
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a béke megteremtése. Elképzelése a tolerancia egy alacsony fokát eredmé-

nyezi, ugyanakkor erős pedagógiai elemeket tartalmaz. A polgárok egymás 

közötti, valamint az államhoz való viszonyát arisztoteliánus módon gondolja 

el. Az elkötelezettségük politikai abban az értelemben, hogy konkrét politikai 

intézmények fenntartására irányuló folyamatos akaratban fejeződik ki, ame-

lyet a fennálló intézményrendszer és annak működése iránti büszkeség moti-

vál. Tehát nem egyszerűen a közös otthonosságérzet köti egymáshoz és az 

államhoz a polgárokat, hanem a saját politikai teljesítményük iránti ragasz-

kodás és a demokrácia ellenségeivel szembeni ellenérzések. 

Az alkotmányos patriotizmus Sternberger koncepciójában nem feltétlenül 

ragaszkodott egy területhez: mindenkit befogadott, minden „kívülről jövő” 

iránt nyitott, aki csatlakozik a patrióta érzelmekhez. Ugyanakkor hallgatóla-

gosan épített a meglévő történelmi, etnikai keretekre.
12

 

Az alkotmányos patriotizmus világszerte ismertté tételében a legnagyobb 

szerepe Jürgen Habermas elméletének volt. Sternbergerhez hasonlóan ő is 

politikai elvek tudatos megerősítésében látja az elmélet lényegét, de nem 

azáltal, hogy egyszerűen visszatérünk egy prenacionális, arisztoteliánus meg-

oldáshoz. A modern identitás és társadalomban kialakulása után ezt már nem 

tartja lehetségesnek. A modern kor embere ugyanis nem úgy alakítja ki iden-

titását, hogy kritikátlanul internalizál bizonyos szentnek tartott (akár vallási 

vagy nemzeti) megfontolásokat, elveket, hanem a létező elvekhez való kriti-

kus viszonyulás jellemzi az ilyen „poszt-tradicionális társadalom” emberét. 

Ezért az állami autoritás igazolása során sem elegendő vallási vagy tradi-

cionális forrásokra hivatkozni, hanem a népszuverenitás vált a legitimitás 

egyetlen forrásává. A modern demokratikus berendezkedések univerzális 

elveket (jogok és szabadságok) valósítanak meg partikuláris politikai keretek 

(nemzetállam) között. Ez nem azt jelenti, hogy a konvencionális erkölcs 

értékeit elvetik vagy meghaladják, csak azt, hogy – legalább részben – újraér-

telmezik a közösen osztott univerzális elvek, jogok és szabadságok fényében. 

Az állampolgárok kritikusan kívánnak viszonyulni a konkrét hagyományok-

hoz és csoportidentitásokhoz (így a nemzeti identitáshoz is), megerősítve 

vagy tagadva azokat, mégpedig a közösen osztott univerzális elvek nevében. 

Időről időre megvizsgálni az életüket befolyásoló normatív kereteket, elve-

ket, és ha szükséges, újraértelmezni azokat. Természetesen az mindet egy-

szerre (nem kell „tehermentes én”-né válnuk).
13

  

Habermas elméletében tehát az identitás kialakítása egy dinamikus, 

komplex eljárás, amely során a társadalom tagjai nyílt végű politikai és jogi 

                                                           
12 MÜLLER: i. m. 23–26. 
13 MÜLLER: i. m. 26–28. 
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tanulási folyamatok során gyakorolnak egy magas fokon tudatosított kritikai 

hozzáállást. Az identitásukat alkotó tényezőket folyamatosan alakítják és 

felülvizsgálják az aktuálisan létező hagyományok és intézmények, valamint a 

rendelkezésükre álló legjobb univerzális normák és elméletek közötti oda-

vissza lépegetéssel. Ez egyfajta reflexív identitásnak tekinthető.  

Ennek az eljárásnak a terepe közösségi szinten a civil társadalom, ahol 

nyílt végű kommunikáció esetén a kollektív identitás racionalizációja zajlik. 

A nyilvános szférában az állampolgárok szabadnak és egyenlőnek ismerik el 

egymást, összekapcsolódnak a demokratikus eljárási folyamatokban, és alá-

vetik igényeiket azoknak az univerzális elveknek, amelyeket állampolgárként 

jóváhagytak. Ebben az eljárásban az alkotmányos patriotizmus célja a nyil-

vános érvek megtisztítása, amelyeket a civil társadalomban felhasználnak. 

Tehát Habermas elméletében nem a demokrácia ellenségektől való védelmé-

re, hanem a politikai kultúra demokratikus minőségének a biztosítására kerül 

a hangsúly.  

A nyílt kommunikációs folyamat fennmaradását formálisan az alkot-

mányban biztosított jogok, tartalmilag a jóléti állam által nyújtott biztonság 

segíti elő. Az állampolgárság a szabad és egyenlő polgárok közötti kommu-

nikációs folyamathoz való tényleges hozzáférést jelenti, nem a passzív, örö-

költ nemzetiséget. Az identitás tehát pre-politikai kritériumok helyett az ál-

lampolgárok nyilvános kommunikációban történő önértelmezésén alapul 

ebben az elméletben.
14

 

Habermas elméletének kritikusai felvetették a kérdést, hogy ha az alkot-

mányos patriotizmus univerzális elveket állít a középpontba, meg tud-e ala-

pozni valamilyen partikuláris, megkülönböztetett identitást, „valami elsődle-

gest az alkotmányos elvekhez képest, amelyek meghatározzák, kik tartoznak 

azok autoritása alá.”
15

 Habermas válasza az, hogy a múlt megítélése, azaz a 

nemzeti szocializmus katasztrófájához való kritikus viszonyulás nyújt közös 

vonatkoztatási pontot a német alkotmányos patriotizmus számára. Ez a ta-

pasztalat negatív kontrasztként beépült az új posztfasiszta identitásba, és csak 

azokra a hagyományokra épül, amelyek kritikus viszonyt alakítottak ki a 

totalitárius rendszerek iránt. A múlt eseményeinek értelmezését újra kell 

tárgyalni a nyilvános kommunikációban, s ahelyett, hogy egyetlen nézőpon-

tot szentesítenének, viták és egyet nem értések során kell tisztázni a politikai 

közösség önértelmezését. Ez a folyamat hozzájárul egy alapvető politikai 

                                                           
14 MÜLLER: i. m. 29–32. A liberális nacionalizmussal szemben nem áll meg a kritika, 

hogy passzív identitás lenne, hiszen ott a nemzeti kultúrát alakítják ki a polgárok 

ilyen reflexív folyamatban. 
15 MÜLLER: i. m. 32. 
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moralitás kialakulásához. Ez az identitás-tisztázási folyamat nagyobb fokú 

demokratikus tudatosságra vezet.
16

 

A közösség emlékezete tehát motivációs erőt fejt ki, és kiegészíti, 

partikularizálja az univerzális normákat. A múlt nem statikus, mitologizált 

tény, ahogyan a nacionalizmus tekinti, hanem folyamatosan vitatott, a nyil-

vános szféra vitában formálódó fogalom, értelmezés. S maga a demokrácia is 

a fenntartott konfliktus egy formája. A demokrácia magában rejti a múltért 

vállalt közös felelősség fogalmát azáltal, hogy a döntéshozók 

számonkérhetőségét beépíti a demokratikus eljárásokba. Így azoknak kevésbé 

van lehetőségük mitologizálni a múltat. Müller amellett érvel, hogy legin-

kább a bíróságoknak van lehetőségük a múlt megítélésével foglalkozni.
17

 

Az alkotmányos patriotizmus azt az igényt támasztja, hogy univerzális 

erkölcsi értékek fényében ítélje meg a közösség (partikuláris) múltját. Az 

alkotmány univerzális értékeket jelenít meg specifikus összefüggésben, ame-

lyet a közösség konkrét múltja és közös tapasztalatai formálnak. Ez megfele-

lő válasz azok számára, akik úgy gondolják, „a liberális államnak nincs ott-

hona, és nem alapoz meg lojalitást a generációk között”.
18

 Az alkotmányos 

patriotizmus képes partikuláris alapot biztosítani az állampolgári hűség szá-

mára, s kulturálisan sem semleges, hiszen a polgároktól partikuláris, erősen 

kritikai attitűdöt igényel a nemzeti kultúra iránt. Ez azt jelenti, hogy nem 

pusztán újraképezi a prepolitikai szinten meglévő nemzeti érzelmeket politi-

kai szinten az intézmények vonatkozásában, hanem egy sokkal összetettebb 

motivációs rendszert nyújt a polgárok számára, amelyben része van szégyen-

nek és büszkeségnek, a múlt megítélésének (Habermas), az ellenségektől 

való védekezésnek (Sternberger). 

Jan-Werner Müller egy új megfogalmazását adja az alkotmányos patrio-

tizmusnak. Kritikája az alkotmányos patriotizmus előzőekben kifejtett eredeti 

formája ellen két megfontolásból áll. 1. Indirekt módon teremt szolidaritást, 

inkább a múlt áldozatait köti össze, semmint közös politikai értékek elkötele-

zettjeit, közös politikai aktivitás résztvevőit. 2. Nem megoldás egy multikul-

turális társadalom számára, mert nem teszi kérdéssé Németországban a kife-

jezetten etnikai alapú állampolgárságot. Megállapítja továbbá, hogy az al-

kotmányos patriotizmus eredeti formája (és a múlt integráló erejének hangsú-

lyozása) olyan illiberális jogszabály születését eredményezte, mint a Holoka-

uszt-tagadás büntetőjogi tényállása. E szabály védelmezői amellett érveltek, 

bizonyos múltbeli történelmi tényeket nem szabad bevonni a társadalmi vitá-

                                                           
16 MÜLLER: i. m. 33–34. 
17 MÜLLER: i. m. 35–36. 
18 Roger SCRUTON: In Defense of the Nation, in: The Philosopher on Dover Beach, 

Carcanet, Manchester, 1990. Idézi MÜLLER: i. m. 37. 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba, ki kell zárni ezek megkérdőjelezését nem csak az áldozatok, hanem álta-

lában a demokratikus eljárásokban résztvevők méltósága érdekében. Ignatieff 

kifejezésével élve: vannak „megengedhetetlen hazugságok”. Müller felveti a 

kérdést, miért kell ezeknek elejét venni állami kényszerrel, és miért ne lehet-

ne a civil társadalom nyilvános kommunikációs folyamataiban megtárgyalni 

ezeket.
19

  

Müller az alkotmányos patriotizmus gyakorlati használhatósága mellett 

érvel. Az alkotmányos patriotizmus erkölcsi tartalma, az emlékezet és a küz-

delem között fogalmi kapcsolat fedezhető fel. Megállapítja, hogy vannak 

párhuzamok a liberális nacionalizmus és az alkotmányos patriotizmus között. 

A liberális nacionalizmus szintén kritikai attitűdre biztatja a honfitársakat a 

múlt vonatkozásában, valamint szerinte megjelenik a „liberális jó életről 

alkotott felfogás” (liberal way of life) védelmének szükségessége is. Az al-

kotmányos patriotizmus nem negligálja a nemzeti összetartozás tényét, csak 

kisegítő szerepbe utalja. A fő különbség az, hogy a liberális nacionalizmus 

megkérdőjelezhetetlen etikai jelentőséget tulajdonít a nemzetiség kérdésének, 

amelyet a nemzethez tartozás érzése mutat. Az alkotmányos patriotizmus 

ezzel szemben csak pragmatikus jelentőségűnek tartja a nemzetiség kérdését. 

Bár Müller elismeri, hogy az állampolgárokat speciális szálak köthetik össze, 

amelyek szorosabban fűzik össze egy partikuláris közösség tagjait, mint álta-

lában az emberiséget, de a politikai közösséget mégsem tekinti a család egy-

fajta kiterjesztésének, annak analógiájára létrejövő közösségnek. Bár vannak 

olyan javak, amelyek csak közösségben érhetőek el, a nemzetiség ténye nem 

generálja azokat.
20

 

  

III. Müller alkotmányos patriotizmusa 

Müller hangsúlyozza, hogy az elmélet, amelyet védelmébe vesz, korlátozott 

igénnyel lép fel: nem igazságosságelmélet. Az alkotmányos patriotizmus 

egyfajta morális olvasatát ajánlja, amely kötődik egy tágabb háttérelmélethez. 

Ez a háttér igazságosságelmélet adja meg az alkotmányos patriotizmus tar-

talmi normatív állításait, és amelynek középpontjában a politikai szféra tisz-

tességes (fair) felosztásának ideája áll. Lehet más háttérelmélethez is kötni az 

alkotmányos patriotizmust, de nem lehet pusztán pozitivista elméletté redu-

kálni.
21

  

Müller elsősorban azt vizsgálja, körvonalazható-e az alkotmányos patrio-

tizmusnak olyan általános elmélete, amely nem csak Németországra alkal-

                                                           
19 MÜLLER: i. m. 36–40.  
20 MÜLLER: i. m. 41–45. 
21 MÜLLER: i. m. 11–12. 
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mazható. Habermas vagy Steinberger változatát partikulárisan a német múlt-

hoz kötött koncepciónak tartja, de úgy véli, általánosíthatóak olyan elemei az 

alkotmányos patriotizmusnak, amelyek bármely politikai közösség számára 

megfelelők lehetnek.  

Ezek a konceptuális elemek a következők: az elmélet célja, az elkötele-

zettség tárgya, módszere és indokai. Egy adekvát elméletnek az elkötelezett-

ség tárgyának vonatkozásában megfelelő választ kell találnia olyan követel-

ményekre, hogy az elméletnek elég specifikusnak kell lennie egy konkrét 

politikai közösség számára (specificity), és megfelelő indokokkal kell szol-

gálnia az állampolgárok hűségének és áldozatvállalásának motiválására 

(motivational consequences). 

Müller úgy bontja ki az alkotmányos patriotizmus részleteit, hogy közben 

felrajzol egy lehetséges erkölcsi háttérelméletet, igazságosságelméletet, 

amely a politikai döntések igazolásául szolgál. Hangsúlyozza, hogy nem ez 

az egyetlen lehetséges morális olvasata az alkotmányos patriotizmusnak, de ő 

megfelelőnek tartja az elméletének megvilágításához.   

Nem titkolja elméletének határait sem. Elsősorban az alkotmányos patrio-

tizmus létező politikai egységekre támaszkodik, nem válaszol a politikai 

önmeghatározás kérdéseire, nem jelöli ki a határokat az államok között. Más-

részt ez az elmélet önmagában nem hozza létre a szolidaritás magas fokát a 

politikai közösség tagjai között, annak ereje a morális háttérelmélet értelme-

zésétől függ az adott politikai kultúrában.
22

 

 

1. Az elmélet célja 

Az elmélet elsődleges célját abban látja, hogy az alkotmányos patriotizmus 

közös nyelvet biztosít egy közösség kollektív etikai öntisztázása számára 

azáltal, hogy konceptualizálja azokat a hiedelmeket, meggyőződéseket, ösz-

tönöket, hajlamokat, megérzéseket, amelyekre az állampolgároknak szüksé-

gük van, hogy fenntartsanak egy partikuláris politikai berendezkedést.  

Vannak olyan kritikusok, akik szerint szociológiailag naiv feltételezés, 

hogy a modern komplex társadalmakban van valami közös hajlam, amely 

összetartja azokat. Müller szerint azonban az sem sokkal realistább elképze-

lés, hogy a komplex társadalmak teljes mértékben ilyen közös meghatározá-

sok, hajlamok nélkül működnének. Jelenleg is folynak viták olyan kérdések-

ről, amelyekre ez az elmélet egy lehetséges választ kínál. Így például a kol-

lektív önértelmezés kérdéseiben, a tagság meghatározásának problémájával 

kapcsolatban (hogy kik tartoznak a politikai közösséghez), az állampolgár-

sággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tartalmát illetően vagy azokra a 

                                                           
22 MÜLLER: i. m. 46–48.   
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megfontolásokra, erényekre vonatkozóan, amelyek egy igazságos politikai 

berendezkedés fenntartásához szükségesek. S ezeknek a vitáknak gyakorlati 

tétje, valóságos jogi és politikai következményei vannak, hiszen az állampol-

gársági törvények változnak, a jogokat és kötelezettségeket újradefiniálják 

stb.
23

         

Az alkotmányos patriotizmus célkitűzésének tehát helye van, amennyiben 

ezekhez a vitákhoz járul hozzá a becsatornázott megfontolásokon alapuló és 

közösen használható fogalmakkal, s ezáltal arra törekszik, hogy lehetségessé 

tegye és fenntartsa az igazságos politikai berendezkedéseket.
24

 

 

2. Az elköteleződés tárgya 

Az elköteleződés tárgya az alkotmányos kultúrában megjelenő univerzális 

erkölcsi elvek elfogadása. Ehhez körvonalaznia kell azt a szubsztantív morá-

lis háttérelméletet, amely megfogalmazza az univerzális normák tartalmát. A 

Müller által ajánlott (erősen rawlsiánus) morális háttérelmélet lényegét így 

lehet összefoglalni: az állampolgárok egymást szabad és egyenlő személyek-

nek ismerik el, és az együttélés helyes/tisztességes (fair) formáit keresik; a 

politikai döntéseket igazolni kell azok számára, akik a kollektív döntés aláve-

tettjei.
25

  

Ezek univerzális elvek, amelyek az egyes politikai közösségek alkotmá-

nyos rendelkezéseiben partikulárisan és tökéletlenül nyernek megfogalma-

zást. Ezért a szerző azt állítja, az állampolgároknak elsősorban az alkotmány 

ideája iránt kell elkötelezettnek lenniük, a helyes elveinek lényegében kell 

egyetérteniük, ami ezt a fenti kölcsönös igazolásigényt jelenti. Ezt követően 

ésszerű egyet nem értés állhat fenn akár a legfontosabb alkotmányos rendel-

kezések tartalmában is, a polgároknak nem kell egyetérteniük abban, hogyan 

értelmezzék és alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket aktuális jogi és politikai 

intézményekre. A lényeg, hogy az állampolgárok megerősítsék azoknak az 

alkotmányba foglalt eljárásoknak a lényegét (ideáját, eszméjét), amely a 

közös döntések kölcsönös igazolására (legitimitására) vonatkozik, és az 

egyes rendelkezésekben – bár tökéletlenül, de – testet ölt; függetlenül attól, 

hogy a közös döntés tartalmával egyébként egyetértenek-e.
26

    

                                                           
23 MÜLLER: i. m. 50–52. 
24 MÜLLER: i. m. 55–58. 
25 Vö. John RAWLS: A népek joga. Visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez, 

L’Harmattan, Budapest, 2008. 
26 MÜLLER: i. m. 52–54. Ezt az állítást úgy is lehet érteni, hogy az alkotmány eszmé-

jében vagy szellemében egyet kell érteniük az állampolgároknak, míg az egyes po-

zitív rendelkezéseket vitathatják, mert úgyis tökéletlen megvalósulásai az eszmének. 
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Az ésszerű egyet nem értésnél tárul fel az alkotmányos patriotizmus egyik 

fontos erénye: képes valódi erkölcsi motivációt nyújtani a kollektív dönté-

seknél kisebbségben maradt polgárok számára, hogy fenntartsák az alkotmá-

nyos berendezkedést, mivel ez a rendszer megtestesíti a kölcsönös eszméjét. 

A kisebbség ugyanis nem mindig látja úgy, hogy a rendszer az ő érdekeiket 

szolgálja, ezért további erkölcsi indokra van szüksége, hogy fenntartsa az 

alkotmányos berendezkedést („vesztes beleegyezése”). 

Továbbá az alkotmányos patriotizmus nyújt egy nyelvezetet a kisebbség 

számára, hogy kihívást intézzen a többségi döntés felé. A kisebbségek hivat-

kozhatnak arra, hogy a politikai közösség tagjaiként az érdekeiket megfelelő-

en figyelembe kell venni, és ezen az alapon kezdeményezhetik az igazságta-

lannak érzett döntések esetében akár a legfontosabb alkotmányos rendelkezé-

sek tartalmának felülvizsgálatát, tökéletesebbé tételét. Ezt az érvüket nem 

hagyhatja figyelmen kívül a többség, amennyiben komolyan veszi a kölcsö-

nös igazolás (az alkotmány ideájának) követelményét. Tehát az alkotmányos 

patriotizmus hozzájárul az alkotmányos rendszerek hosszú távú stabilitásához 

azáltal, hogy közös nyelvet, a konfliktusfeloldás közös módját nyújtja a tár-

sadalom tagjai számára.  

Az alkotmányt érintő vitákból, egyet nem értésből alakul ki az elmélet 

tárgyának másik kulcsfogalma (a Müller által megfogalmazott univerzális 

normák mellett), az alkotmányos kultúra. Ezt a megfogalmazást preferálja az 

alkotmányos identitás helyett, mivel az alkotmányos kultúra nem statikus, és 

nem csak az írott alkotmányos dokumentumokra támaszkodik, hanem magá-

ba foglalja a tagok közösen osztott szimbólumait, szokásait, eljárásait, a kö-

zösség által megbecsült intézményeket, például az alkotmánybíróságot, 

amelynek döntései legalább részben kifejezik az alkotmány lényeges rendel-

kezéseit. 

Az alkotmányos kultúra nem homogén és ellentmondásmentes, hiszen az 

alkotmány rendelkezései is vitatottak, azok alkalmazása során az alkotmány 

egyre újabb és újabb olvasatát kell adni a partikuláris történelmi tapasztala-

tok, új információk, felismerések fényében. Részben az erről folyó viták 

természete definiálja az alkotmányos kultúrát, a politikai igényformálás és 

verseny meghatározó stílusai, az egyet nem értés esetén fellépő érvelési mó-

dok jellemzik. Ez az, ami közös az alkotmányos kultúra formálásában részt 

vevő polgárok számára: mikor, milyen feltételek mellett érzékelnek legitim-

nek egy politikai konfliktust.  

Az alkotmányos patriotizmus tárgya tehát a polgárok közötti kölcsönös 

igazolás igénye, vagyis azok a tisztességes berendezkedést célzó demokrati-

kus eljárási szabályok, amelyek a legitim politikai döntés feltételeit írják 

körül. Ezek azok, amiben a polgárok konszenzusra tudnak jutni, hiszen a 
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komplex társadalmak tartalmi egyetértést nem tudnak felmutatni az értékek 

és normák iránt (Habermas, Rawls).   

Itt jut döntő szerephez a specialitás kérdése, hogy „mitől miénk” az al-

kotmány, hogyan kötődnek a polgárok az univerzális elveket megvalósító 

alkotmányosság eszméjén keresztül egy konkrét politikai közösséghez, ha 

egyszer minden politikai közösség alkotmánya ugyanazt az univerzális elvet 

(Müller koncepciójában a szabad és egyenlő polgárok közötti kölcsönös 

igazolás igényét) írja körül. Ha mindössze ez a kritérium, akkor az emberek 

ahhoz a politikai közösséghez fognak csatlakozni, amelynek a berendezkedé-

se a legjobban megvalósítja az univerzális elveket.  

A speciális jelleget az alkotmányos kultúra hordozza. A párbeszéd és 

egyet nem értés formái, amelyek az alkotmányos kultúrát jellemzik, szükség-

szerű kapcsolatban állnak a közösség konkrét nemzeti és történelmi kontex-

tusával, amelyek belépnek a polgárok alkotmányos kérdésekről folytatott 

vitáiba, és az alkotmányos normákat a partikuláris hagyományoknak megfe-

lelően alakítják. Az alkotmányos kultúra közvetít az univerzális normák és a 

partikuláris kontextus között. Hiszen az alkotmányos patriotizmus követői 

sem a semmiből jönnek, részei egy partikuláris kultúrának, amely meghatá-

rozza a partikuláris alkotmányos kultúra alakításának sajátos módjait, mec-

hanizmusait, amelyeken keresztül kifejezik az igazságos és tisztességes be-

rendezkedés univerzális elveit.
27

 

Azért más az alkotmányos patriotizmus más elkötelezettségformákhoz 

képest, mert nem a kulturális vagy egyéb, hanem a politikai normák és elvek 

iránti elkötelezettséget állítja középpontba. Politikai az elmélet abból a szem-

pontból, hogy az emberek identitása és a kultúra csak annyiban releváns, 

amennyiben hatással van a politikára.
28

 

 

3. Az elkötelezettség módja: összetartozás és részvétel 

A polgárok elkötelezettsége kritikai, reflexív jellegű.  Az elmélet feltételezi a 

polgárok szándékát, hogy mindig felülvizsgálják elkötelezettségük indokait, 

tárgyát, módját az új tapasztalatok fényében. Az állampolgárok saját alkot-

mányos kultúrájukat olyan múltat és jövőt összekötő vállalkozásnak látják, 

amely mindig nyitott és befejezetlen, tehát tökéletesíthető. 

                                                           
27 MÜLLER: i. m. 56–59. Ezen a ponton vetődik fel a vád, hogy a nacionalizmusra 

támaszkodik, hiszen a nemzeti kultúra meghatározza az alkotmányos kultúra párbe-

szédeit, módjait. A két elméletnek máshol helyezkedik el a súlypontja: az alkotmá-

nyos patriotizmus a politikai legitimitásról szól, a liberális nacionalizmus a határok 

meghúzásáról, kulturális identitásformálásról. Ha a liberális nacionalizmus szintén 

reflexív a kultúraformálásban, akkor mi állítja szembe őket?  
28 MÜLLER: i. m. 60. Nagyon hasonlít a politikai liberalizmus érveléséhez. 
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Az elkötelezettség mellett szóló morális indokok nem mindig ugyanazok, 

hiszen a morális háttérelmélettől függnek, de általában megfogalmazható, 

hogy az állampolgároknak, akik a nyilvános szférában egymást szabadnak és 

egyenlőnek tekintik, jó indokaik vannak az alkotmányos demokrácia megőr-

zésére és az ésszerű egyet nem értés miatt az elvek legjobb megvalósítását 

célzó verseny fenntartására. 

Az elkötelezettség e formájánál persze a kognitív elemek dominálnak, de 

ez nem jelenti, hogy kizárólag racionális indokokkal rendelkeznek a polgá-

rok. Az alkotmányos kultúra szimbolikus tartalma, narratívái az érzelmek egy 

komplex készletét is előhívják, felidézik. Ezek az érzelmek azonban szükség-

szerűen kognitív előzményektől függnek. Az alkotmányos kultúra nem csak 

ráépül a nemzeti tapasztalatokra, hanem azok át is járják.
29

    

Így az alkotmányos kultúrában speciálissá formálódó politikai elveket 

Müller eléggé speciálisnak tartja ahhoz, hogy egy konkrét közösség politikai 

arculatát, identitását meghatározzák, s így az állampolgároknak indokokkal 

szolgáljanak, miért épp ahhoz a politikai közösséghez kötődjenek. A másik 

kérdés, hogy az alkotmányos patriotizmus kellően képes-e motiválni az ál-

lampolgárokat a politikai közösség iránti áldozatvállalásra, a polgártársak 

iránti szolidaritásra? Habermas szerint csak „idegenek közötti” absztrakt, 

jogilag közvetített szolidaritásról beszélhetünk, Müller szerint azonban kétsé-

ges, hogy ez elegendő-e egy jóléti állam által igényelt elkötelezettséghez. 

Közvetett érvvel meg lehet alapozni a szolidaritást az alkotmányos patriotiz-

mus alapján berendezett politikai közösségekben, hiszen ahhoz, hogy a nyil-

vános szféra valóban nyitott legyen mindenki számára, kellenek bizonyos 

anyagi erőforrások, amely újraelosztással biztosítható, az pedig a polgárok 

áldozatvállalását követeli. Ezt tekinthetjük egyfajta instrumentális érvnek.    

Közvetlen érvet keresve összekapcsolja a szolidaritás kérdését a hűséggel. 

Úgy véli, a polgárok nem csak egymás iránt, hanem politikai eszmék, elvek 

iránt is lehetnek hűségesek, ez a két szál a gyakorlatban többnyire összemo-

sódik. Amikor például az igazságosság elveiért, az állampolgári jogok kiter-

jesztéséért harcolunk, akkor egyben más résztvevőkért is tesszük ezt, akikkel 

közös múltunk, céljaink vannak. Az elvek épp annyira követelhetnek hűséget, 

mint az emberek.  

Úgy tűnik, a döntő kérdés akkor az, milyen mértékben vonatkozik a hűsé-

günk az univerzális elvekre, és mennyire függ a partikuláris közös múlttól, 

tapasztalatoktól. A kettőt nem szükséges mereven elválasztani: lehetséges 

univerzális elvek iránt elköteleződni, és a partikuláris alkotmányos kultúra 

iránt hűséget érezni, mivel az univerzális elvek a közös történelmen, tapaszta-

                                                           
29 MÜLLER: i. m. 61–63. 
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latokon keresztül nyerik el jelentésüket, partikuláris intézményekben és gya-

korlatokban testesülnek meg. 

Kérdés, hogy nem lesz-e a fenti jellemzői miatt az alkotmányos patrio-

tizmus intoleráns más politikai elvekkel (és azok támogatóival) szemben. 

Nincs garancia, hogy nem válik azzá, de az elmélet éppen ahhoz a gondolat-

hoz vezet vissza, amely az állampolgárok szabadságának és egyenlőségének 

elismerését állítja a középpontba. Furcsa egy ilyen gondolat köré épülő al-

kotmányos kultúráról azt feltételezni, hogy bátorítja a szisztematikus intole-

rancia kifejlődését.
30

 

Az alkotmányos patriotizmus szerint a politikai moralitás többrétegű el-

kötelezettséget teremt. Szigorúbb erkölcsi kötelezettségek terhelnek a polgár-

társakkal szemben, mint általában az emberiség tagjainak vonatkozásában. 

Az alkotmányos patriotizmus megkísérli megvalósítani az univerzális morális 

elveket a már létező államok politikai intézményrendszerén keresztül. Két 

csapdát is elkerül az elmélet. 

Egyrészt tisztában van azzal, hogy az emberek nem a semmiből jönnek és 

alkotnak univerzális elvekre épülő közösséget. Az alkotmányos patriotizmus 

átalakít, de nem alkot új politikai közösséget. Másrészt nem állítja, hogy a 

polgárok elkötelezettsége tisztán racionális és akaratlagos jellegű lenne. Az 

alkotmányos patriotizmus újraformálja az érzéseinket is, kognitív alapra 

helyezi azokat. Nem csak a puszta akaratnak van morális jelentősége.
31

  

E tisztázó megjegyzések után felteszi a kérdést, hátrányban van-e az al-

kotmányos patriotizmus a liberális nacionalizmushoz képest szolidaritás 

dolgában. A liberális nacionalizmus erőssége, hogy az azonos nemzethez 

tartozók inkább készek bízni egymásban és áldozatot vállalni egymásért, mint 

azok, akik között nem áll fenn ilyen hasonlóság. Müller rámutat, hogy ezt az 

állítást leginkább az az empirikus bizonyíték támasztja alá, hogy a homogén 

társadalmak az újraelosztás magasabb szintjét tudják megvalósítani.  

Etikai érv lehet, hogy az egy nemzethez tartozás eleve kötelezettséget te-

remt az áldozatvállalásra, így a jóléti intézkedések elfogadására is, ahogy a 

családhoz tartozás is önmagában (természetes) kötelezettségek forrása. Er-

kölcsi intuíciónk azonban a nemzet esetében kevésbe meggyőző, mint a csa-

lád esetében. Másrészt a honfitársainkért vállalt áldozat valójában nem is 

igazi áldozat, mert nem valódi altruizmusból fakad. A nemzet önmagunk 

kiterjesztett énje, így valójában magunkért hozunk áldozatot.
32

  

                                                           
30 MÜLLER: i. m. 63–67. 
31 MÜLLER: i. m. 67–70. “…cognition and emotion are intimately related – emotions 

(or at least the ones of concern in political life) are, after all, based on beliefs” 

(MÜLLER: i. m. 63, 15. lábjegyzet). 
32

 MÜLLER: i. m. 71–72.  
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Müller fő érve a következő. A hasonlóság (például egy nemzethez tarto-

zás) azért fontos, mert erre szokták alapozni a politikai közösség tagjai között 

fennálló bizalmat. De valójában a bizalom a közös társadalmi gyakorlatokban 

való részvétel, politikai célok érdekében történő együttműködés során alakul 

ki, nem az adott nemzeti kultúrából, amely a hasonlóságot hordozza. 

A jóléti államok politikai küzdelmek eredményeképpen jöttek létre, ame-

lyeket a részvétel lehetőségének kiterjesztéséért és az igazságosságért folytat-

tak. E küzdelem során néhányan meggyőztek vagy rákényszerítettek máso-

kat, hogy elismerjék, ugyanabban a sorsban osztoznak, ezért jól teszik, ha 

részt vesznek az újraelosztás folyamataiban. Szerinte ez a belátás táplálja a 

közösségi szolidaritás érzését.  

A liberális nacionalizmus látszólagos előnyét az adja, hogy látjuk a hősies 

áldozatokat például háborúban, amelyeket a haza oltárán (tehát egymásért) 

hoztak a közös nemzeti identitással rendelkezők. Müller szerint azonban az 

önfeláldozás ezekben az esetekben inkább a nemzetre mint kvázi vallási, 

transzcendens absztrakcióra, múltat-jelent-jövőt összekötő titokzatos létező-

re; vagy épp ellenkezőleg, egy kisebb családi-baráti közösségre vonatkozik. 

Amikor adófizetésről van szó, az teljesen más eset.
33

 

 

IV. Alkotmányos patriotizmus szupranacionális szinten 

De vajon mindezen elméleti előnyök mellett, amelyek kétségtelenül jellemzik 

az alkotmányos patriotizmus elméletét nemzetállami keretek között, alkal-

mas-e az elgondolás arra, hogy egy nemzetek feletti együttműködés alapjául 

szolgáljon?  

Az elmélet legfőbb önkorlátozása, hogy nem politikai határokat determi-

náló elképzelés önmagában. A létező politikai entitásokra épül, nem vezethe-

tő le belőle a kulturális önrendelkezés és a politikai autonómia iránti igény. 

Ezzel szemben általában igényt formál a decentralizációra és a létező alkot-

mányos kultúrák közötti párbeszédre, nyitottságra. Ezért igazi terepe a nem-

zetek közötti normaalkotás. Illeszkedik az elmélet ahhoz a folyamathoz, hogy 

egyre komplexebb erkölcsi és politikai szálak alakulnak ki az államok között, 

csökkentve a morális jelentőségét az államhatároknak. Ebben a folyamatban 

az alkotmányos patriotizmus vezető szerepet játszhat.  

Igénye azonban nem azonos a kozmopolita felfogással, amely szerint 

nincs erkölcsi jelentősége az államhatároknak, az emberek között ugyanolyan 

erkölcsi kötelékek állnak fenn, bármely országban lakjanak is. Sőt, egyenesen 

azzal vádolják az alkotmányos patriotizmust, hogy az elmélet akadályozni 

                                                           
33 MÜLLER: i. m. 73–74.  
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fogja az államok közötti normatív kapcsolatok fejlődését, ragaszkodva az 

egyes államok „saját” alkotmányos berendezkedésének elveihez.  

Ezt a változatot – mely bizalmatlan a nemzetek közötti integrációval 

szemben – alkotmányos nacionalizmusnak nevezi, és elhatárolja tőle saját 

elméletét. Az alkotmányos nacionalizmus leginkább abban különbözik a 

patriotizmus Müller által védelmezett felfogásától, hogy befejezettnek tekinti 

a közösség alkotmányos teljesítményét, lezártnak az önkritikus tanulási fo-

lyamatot. Ezzel szemben az alkotmányos patriotizmus egy folyamatban lévő 

eljárással számol, amelyben mindig tökéletesíthető az alkotmányos rendszer. 

Tehát nyitva hagyja a lehetőségét az alkotmányos kultúra különböző for-

máinak. 

Az EU működését épp ilyen nyitott végű politikai eljárás jellemzi. Mérle-

gelések és politikai küzdelmek sora vezet el az egyes döntésekhez, amelyek-

ben a közösség politikai identitása, arculata szüntelenül formálódik. Továbbá 

az alkotmányos tolerancia kétségtelenül értékként jelenik meg az EU eljárá-

saiban; jelen van a kölcsönös tanulás igénye és a pluralitás elfogadásának 

igénye. A törekvések célja elsősorban a kompromisszum, amelyhez a felek a 

civilizált konfrontáció eszközeivel jutnak el. A hatalom nem koncentrált, a 

viták rendezésének több csatornája létezik, és számos eljárás, hogy újra és 

újra eldöntsük, mely európai nemzetek mit szeretnének együtt csinálni, és mit 

külön. 

Ilyen intézményi és eljárási keretek között az alkotmányos patriotizmus 

különösen működőképes. Hiszen az alkotmányos patriotizmus elméletének 

középpontjában közös eljárások, konfliktusfeloldási módok állnak, nem 

konkrét tartalmi moralitás. S épp ezekre van szükség az EU döntéshozatali 

folyamataiban, amelyek során a kollektív önértelmezés és zajlik. Minthogy 

az EU egy szövetségi forma állam nélkül, amely megtestesíti az alkotmányos 

toleranciát – de nem alkotmányos egyformaságot –, ennek alapjául szolgálhat 

egy kifejezetten alkotmányos értékekre épülő, azokat önreflektív folyamatban 

ki- és átalakító elmélet. A népek és az emberek összetartása mellett helye 

marad annak, hogy fontos kérdésekben önállóan dönthessenek az egyes tagál-

lamok; a kölcsönös tisztelet, elismerés, a különbözőségek megőrzése érték-

nek minősül; s ezeknek megfelelő eljárásokat alakítanak ki.
34

 

                                                           
34 Jan-Werner MÜLLER: A ‘Thick’ Constitutional Patriotism for the EU? On Morality, 

Memory and Militancy, Princeton University Press, Princeton, 2006, 20–21. L. 

https://www.princeton.edu/~jmueller/CP-ThickCPEurope-JWMueller.pdf Vö. UŐ: 

Alkotmányos patriotizmus, 2000 [Kétezer] 2008/5, 5–7. 
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A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK  

EURÓPAI TÖRTÉNELMI GYÖKEREI 

 

MAJTÉNYI LÁSZLÓ

 

 

Nagy öröm előadni ezen a konferencián. Egyrészt, mert személy szerint is 

mindig vonzott a jog történeti megközelítése, szemlélete, amelynek hiányá-

ban szerintem gyakran még a mai pozitív jog sem érthető, hiszen a szabályok 

mögül nem is csupán századok, évezredek tekintenek ránk. Másrészt mindig, 

ha a múlttal nézünk szembe, akkor az elméleti (jogelméleti) problémák is 

világosabbak lesznek.
1
 

Sokan gondolják, tévesen, hogy az adatvédelem valami újdonsült jogi hó-

bort. Igaz ugyan, hogy az első adatvédelmi törvényt jogtörténeti értelemben 

szinte csak tegnap, 1970-ben fogadták el az egyik német tartományban, 

Hessenben.
2
 Csakhogy ez koránt sincs így. 

 Noha, megfelelő kulturális háttérismereteim hiányoznak, elvben lehet, 

hogy az óidők sokféle magaskultúráiban is megtalálhatnánk az adatvédelem 

gyökereit. Lehet, de korántsem biztos. Sőt, személyes véleményem szerint 

inkább kizárt. Amit találnánk, valószínűleg kevéssé illeszkedne mai eszmé-

nyeinkhez. Egyfelől az igény az intimitásra bizonyosan antropológiai jelle-

                                                 
 Prof. Dr. MAJTÉNYI LÁSZLÓ, DSc 

   tanszékvezető egyetemi tanár 

   Miskolci Egyetem ÁJK 

   Információs és Médiajogi Tanszék 

   E-mail: majtenyi@ekint.org 
1 Ennek az előadásnak a szövegében támaszkodom korábbi munkáimra. 
2 Ennek az előzménye a „Nagy Hesseni Terv” volt, amelynek keretében totális infor-

matikai állam épült volna, persze szigorúan humánus célokból, és ennek eredmé-

nyeképpen a tartományi kormányzat olyan integrált és államosított igazgatási rend-

szert készített elő, ahol például a statisztikai szolgálat a rendőrséggel, oktatásüggyel, 

egészségüggyel közös adatbázist használt volna. Az egységes, az egyént személyi 

számmal azonosító adatbázisban hetvenféle egymással összeköthető adatbázist ter-

veztek tárolni. A terv végül az alkotmányos ellenálláson elbukott, és ennek eredmé-

nyeképpen 1970-ben Hessenben elfogadták Európa első adatvédelmi törvényét, 

amely irányt szabott az elkövetkezendő évek adatvédelmi mozgalmainak nem csak 

Németországban, hanem Közép-Európában és a világon is (Spiros Simitist, az első 

hesseni biztost itt illik említenem.) 
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gű.
3
 Azonban az a máig ívelő fejlődés, amely elvezetett az Európai Unió 

„polgárok Európája” kifejezéssel is illetett koncepciójáig, abba a virulens, 

szétterjedt, de mégis különleges kultúrkörbe ágyazódott be, ahol a személyi-

ség mint probléma egyáltalán megjelent. Arról van szó, amit a hegeli feno-

menológia fogalomhasználatát segítségül hívva nevezünk meg, az individu-

um csupán akcidentális, illetve szubsztancialitás is ellentétpárral. A magán-

élet elismerésének ugyanis előkérdése, hogy létezhet-e az egyén a társada-

lomban úgy, hogy leválhat a közösség köldökzsinórjáról. Vagy ellenkezőleg, 

csak a faluközösség vagy például Róma városának polgáraként lehet társa-

dalmi létező. A személyiségi jog minden változata, ideértve természetesen az 

adatvédelmet, arra reflektál, hogy az egyén a fejlődés magasabb szintjén 

kiválik a közösségből, ha nem is szakad ki belőle. 

Akkor először érdemes körülnézni a zsidó-keresztény hagyományban. 

Hozzáteszem, hogy ez a zsidó-keresztény–görög–római történelmi különös-

ség szerte elterjedt a világban, tehát ha Kanadáról vagy Ausztráliáról, az 

USA-ról vagy Dél-Amerikáról beszélünk, akkor, noha az adatvédelem terén 

intézményi megoldásaikban erősen különböznek, természetesen a tágabb 

kulturális értelemben alapvetően közös gyökerű kultúrákat veszünk számba. 

Azaz a gyökerek Európában és a tengerentúlon természetszerűleg közösek. A 

római jogban például az ember birtokát és a testét sértő magatartásokat 

szankcionálta a korai „privacy jog”. Ehhez társult később a sértő beszéddel és 

bánásmóddal szembeni védelem, majd Justinianus Digestájában jelenik meg 

például a női becsület védelme a buja megjegyzésekkel szemben. 

A magánélet iránti igény kézen fogva jár a magántitkok fürkészésével. A 

megfigyelés a személyek nyilvántartása az írott történelem párezer évében 

egyirányú volt. Ez számít az egyik legősibb, de a legelőkelőbb foglalatosság-

nak is. A hatalmasok hatalmukat innen vették. Dicső hadvezérek, glóriával 

övezett fejedelmek, nagy királyok, főpapok lesték ki az emberek titkait. Ak-

kor a szálak az istenkirály, a fejedelem, a főpap kezében futottak össze, míg 

ma már inkább széttartanak.
4
 A szuverén, a sokaság ura, tudni akar minden 

egyes alattvalóról, az átlagosról azt, hogy létezik, a fontosról azt is, hogy 

miket beszél, mit gondol, mit tervez. Az alattvalók viszont ennek ellenálltak, 

de kevés sikerrel. A szuverén célja hármas: 1. mekkora birodalma ereje, hány 

katonája lesz a következő háborúra; 2. mennyi adót hajthat be a következő 

évben és azután? A másodlagos célok nem kevésbé életbevágóak és lényegü-

                                                 
3 Számos etológiai leírását ismerjük annak a jelenségnek, hogy emlősök, madarak, sőt 

halak saját területeket jelölnek ki és ezek védelmében, jellemzően fajtársaikkal 

szemben harcokba is bocsátkoznak.   
4 És a számítógépekbe bújt leleményes kamaszoktól egyre több félnivalója van a 

fejedelmeknek. 
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ket tekintve azonosak az első kettővel: mennyit loptak el (fognak ellopni) az 

adóból az adószedők és a helytartók; 3. hány harcosuk lehet a valahol mindig 

forrongó tartományok lázadóinak, ha kitör a harc? A legyőzendő és minket 

majdan legyőző idegen földek uraihoz küldött kémek megbízását is máig 

ugyanaz a logika irányítja. 

 

I. Mózes is népet számol, akárcsak Dávid, vagy mégsem ugyanaz a 

két eset?  

A nyilvántartás ugyanolyan régi, mint az írott történelem.
5
 Az írásbeliség 

meg azonos az adatrögzítéssel. A sokaság, a nép megszámolása, megszámol-

hatatlansága egyike a Biblia alapmotívumainak mind az Ó-, mind pedig az 

Újszövetségben. A sok szép. A megszámolhatatlanul sok gyönyörű. „És 

olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszám-

lálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.”
6
 „És kivivé őt, 

és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat meg-

számlálhatod; – és monda nékie: Így lészen a te magod.”
7
 

A nép már akkor maga fizette megszámoltatásának is az árát: „Mikor Iz-

ráel fiait fejenként számba veszed, adja meg ki ki életének váltságát az Úrnak 

az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtok az ő megszámláltatá-

suk miatt.”
8
 

 

II. Az Úr helyesel, haragra gyúl, Mózest megdicsérik, ellenben Dávid 

szíve megsebhedék 

Különösen figyelemre méltó, hogy az Úr maga, a helyzet függvényében, 

mennyire másként kezeli a nép vezetőinek megfigyelési akcióit. De a szöveg 

itt is jelzi azért, hogy a szuverén, amikor népet számol, mindig közel jár a 

hatáskör-túllépéshez.  

Mózes kétszer is megszámoltatta a népet. Az Egyiptomból való kivonu-

láskor is és az Ígéret Földjére való belépés előtt is. Az Úr ezt nem csak jóvá-

hagyja utólag, de még sugallja is, nyilván azért, mert maga a vállalkozás 

különlegessége, veszélyessége igazolja az összeírást. Kissé blaszfém megfo-

galmazásban, de ezt komolyan gondolom, a jóváhagyás indoka az, hogy 

Mózes népszámlálásainak adatkezelése megfelel a célhozkötöttség „alkotmá-

                                                 
5 A korai forrásokat nem csak a Bibliában találjuk, Hódító Vilmos a 11. században 

alattvalóiról, az adózók azonosítása céljából, gyűjtött adatokat (Doomesday Book). 
6 1Móz 13,16 (Károli Gáspár fordítása, akárcsak a továbbiakban). 
7 1Móz 15,5. 
8 2Móz 30,12. 
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nyos” követelményének: „Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a 

gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földéből 

való kijövetelök után a második esztendőben, mondván: Vegyétek számba 

Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak 

háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre, húsz 

esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számlál-

játok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.”
9
 

Dávid király később ugyancsak hadi vállalkozás érdekében számlálja meg 

a népet, csakhogy ez a szomszédság elleni hódító háború. A népszámlálás 

most viszont kiváltja az Úr haragját: „Megszámlálá pedig Dávid a népet, a 

mely vele vala, s ezredeseket és századosokat rendele föléjök.”
10

 

„Minekutána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhedék az ő szíve, 

és monda Dávid az Úrnak: Igen vétkeztem abban, a mit cselekedtem. Azért 

most, óh Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát; mert felette esz-

telenül cselekedtem!”
11

 

„És mikor felkelt reggel Dávid, szóla az Úr Gád prófétának, a ki Dávid-

nak látnoka vala, ezt mondván: Menj el, és szólj Dávidnak: Ezt mondja az 

Úr: Három dolgot adok elődbe, válaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy a 

szerint cselekedjem veled. Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, 

és monda néki: Akarod-é, hogy hét esztendeig való éhség szálljon földedre? 

Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt bujdossál és ellenséged kerges-

sen téged? Vagy hogy három napig döghalál legyen országodban? Most gon-

dold meg és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, a ki engem elküldött. 

És monda Dávid Gádnak: Felette igen szorongattatom; de mégis, hadd es-

sünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember 

kezébe. Bocsáta annak okáért az Úr döghalált Izráelre, reggeltől fogva az 

elrendelt ideig, és meghalának a nép közül Dántól fogva Beersebáig, hetven-

ezer férfiak.”
12

 

Végül tehát az összeírás, az általános megfigyelés miatt az Úr fegyvere: a 

döghalál tizedeli meg Izráelt. Az Úr haragja kétségkívül jogos, és ha tetteit 

szokás szerint nem magyarázza, számunkra is érthető. Az Úr az egyes össze-

írások jogosságát a célhoz kötöttség függvényében bírálja el. Ha a népszám-

lálás például az Ígéret Földjének megszerzése érdekében történik, helyes, ha 

az egyik szomszéd leigázásának, csak Dávid dicsősége érdekében történik, 

akkor nem helyes.  

                                                 
9 2Móz 4,1–3. 
10 2Sám 18,1. 
11 2Sám 24,10. 
12 2Sám24,11–15. 
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Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy, bár tudom, nem illik az Úr tetteit 

vitatni, de talán még az alábocsátott döghalálnál is bölcsebb gondolat lett 

volna Dávidra lesújtani, nem pedig a népre. Az Úr tehát Dávid bűnéért Dávi-

dot kímélte meg, nem a népet. Ez azóta többször ismétlődött. Mikor tudós 

teológus barátomtól magyarázatot kérdeztem, azt a figyelemre méltó értel-

mezést adta, hogy a nép azért bűnhődött, mert elviselte a zsarnokot, Dávidot. 

Dávid viszont a büntetését később ugyancsak elvette, másként.  

Jézus születésének története maga is a megfigyelés kultúrtörténetének a 

része. Ha elmaradt volna (nem maradhatott el) a nép összeírása, már máskép-

pen szólna az Evangélium. 

„És elment az angyal. József, az ács pedig, amikor eljött az elrendelt nép-

számlálás ideje, elővezette szamarát, felrakta rá az útra szükséges kis motyó-

ját, felültette a várandós Máriát, és elmentek Názáretből Júdeába, a Betlehem 

nevű városkába, hogy ott annak rendje és módja szerint beírják őket is.”
13

  

Jézus beleszületett az összeírásba és aztán életének minden nyilvános és 

titkos részletét – tűrte, mert tudta, hogy ez is az üdvtervet szolgálja – szorgos 

fülek fülelték és szorgos szájak jelentették. Ha nem árulkodtak volna róla 

spiclik, júdások, a megváltás is elmaradt volna. A szuverén rendszerint kihív-

ja a sorsot még a spicliskedéssel is. A spiclik az üdvtörténet szorgos munká-

sai.  

 

III. Európa és a történelmi közelmúlt 

A gyökerek Európában és a tengerentúlon természetszerűleg közösek, még ha 

a talaj, amelybe ezek a gyökerek kapaszkodnának néha, el-el is tünedezik. A 

kulturális gyökerek számbavételénél különösen érdemesek lehetnek a fi-

gyelmünkre Elias Canetti életrajzi kötetei,
14

 melyekben sok szó esik a bulgá-

riai szefárd zsidó közösségek elzárkózó, titkokkal terhes (vagy annak látszó) 

életéről, és ebben különösen érdemes figyelmünkre az ezt a kultúrát tükröző 

építészetük, a belső udvarokkal és a kizárólag erre a belső udvarra nyíló ab-

lakokkal. A muszlim kulturális és építészeti tradícióban ez a vonás – a családi 

életnek a rejtőzködésig menő teljes elzárkózása – talán még fokozottabban 

van jelen.   

Ha csak Európában maradunk, a katolicizmus kulturális hátteréhez a tit-

kokat, a protestáns életfelfogáshoz a személyes életvilág nagyobb áttetszősé-

gét köthetjük; a katolikus tradícióban a privacy értéke sokkal hangsúlyo-

                                                 
13 Vas István: A Názáreti jézus története, Helikon, Budapest, 1985. 
14 Főként Elias CANETTI: A megőrzött nyelv című regényére gondolok, mely az 

Alduna menti Ruszcsuk zsidó–bolgár világát meséli el. 
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sabb.
15

 Ez nyilván nem független attól, hogy a protestantizmusban magának 

az egyháznak a transzparenciája a katolikus tradícióval szemben megfogal-

mazott alapérték. 

A Hollandiába katolikus országból utazók, például az olaszok biztosan 

furcsállják a földszinti lakások elfüggönyözetlen ablakait, az utcáról megte-

kinthető, ezért szemükben intimitását vesztő családi életet. A hollandok ezt a 

számukra morálisan kötelező szokást azzal indokolják, hogy ezzel közlik a 

külvilággal, hogy náluk, az ő családjukban, semmi illetlen, jogellenes nem 

történik. Eközben a tartózkodóbb személyközi viselkedéshez szokott hollan-

dokat privacy-felfogásukban feltehetően hasonlóképpen zavarhatja az ola-

szok hangosabb modora, szenvedélyesebb gesztusai vagy az a szokásuk, 

hogy beszélgetőpartnerüket olykor megérintik. Ehhez képest csak jellemzően 

vicces epizód Whitman megfigyelése az átlag amerikai férfiről, aki rémülten 

menekül az európai autópályák női személyzet által működtetett nyilvános 

férfi toalettekből.  

Szóval, a rendkívül fejlettnek tudott európai privacy-szabályozások és 

szokások néha a magánélet barbárnak tűnő sérelme miatt egyenesen sokkol-

ják az amerikai megfigyelőt. Az amerikai közparkokban a nekivetkőzve nap-

fürdőző skandináv és német hölgyeket a prűd amerikai hatóságok néha őri-

zetbe veszik.  

További komoly ok a tengerentúliak borzongására, hogy az európai kor-

mányok sokáig úgy tartották helyesnek, hogy joguk van beleszólni abba, 

hogy a szülők milyen neveket adjanak – vagy legalábbis abba, milyen neve-

ket ne adjanak
16

 – gyermekeiknek. És van olyan európai emberi bírósági 

ítélet, mely ezt a gyakorlatot jóvá is hagyja.
17

 (A francia hatóságok azzal az 

indokkal akadályozták meg a Fleur de Marie név bejegyzését, hogy ilyen 

nevű szentről nincs tudomásuk.) 

Ez a privacy-sértés egészen meghökkentő az amerikaiak számára, hiszen 

– „Mi az, hogy az állam mondja meg, hogyan nevezzem el a gyermeke-

                                                 
15 A protestáns hagyományhoz pedig inkább az információszabadság illeszkedik. 
16 Franciaországban például a torz államnemzet koncepció jegyében a közelmúltig az 

állam akadályozta, hogy az etnikai csoportok (bretonok például) hagyományos nem-

zeti keresztnevet választhassanak gyermekeiknek.  
17 Guillot v. France, App. No. 22500/93 (Eur. Ct. H.R. Oct. 24, 1996): “…the Europe-

an Court of Human Rights held by seven votes to two that the French authorities’ 

refusal to allow the applicants to name their daughter Fleur de Marie did not amount 

to a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.” 
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met?”
18

 – a magánélethez való természeti jog megsértését látják benne. To-

vábbá, mind Németországban, mind Franciaországban (és Magyarországon 

is, igaz, az adatvédelmi biztos heves tiltakozása mellett) a hatóság vindikálja 

magának a jogot, hogy ellenőrizze, van-e engedély nélkül tartott televízió a 

magánlakásokban. Az USA-ban ilyesminek a gondolata is egyszerűen elkép-

zelhetetlen.
19

 

A hatósági telefonlehallgatások tömegességének aránya egyes értékelések 

szerint az európai államokban a sokszorosa (azaz nagyságrendekkel több) az 

Egyesült Államokban megfigyelhetőnél.
20

 

Az Egyesült Államokban ugyanakkor harminc éve éles viták folynak 

olyan „privacy témakörök” tárgyában, mint az abortusz
21

 vagy a Legfelsőbb 

Bíróság döntései a magánlakás és magánélet oltalmáról, a 

homoszexualitásról.
22

 Ebből persze leginkább az következik, hogy az USA-

ban egyszerűen szólva, részben legalábbis mást értenek általában is a magán-

életen és különösen a (személyes) privacy alatt is, mint mifelénk Európában. 

Az amerikai privacy-felfogás lényege, de legalábbis kiindulópontja sokak 

szerint a magánlakás szentsége. Az érzékenyebb elemzést nyújtó szerzők, az 

alapvető különbségek felismerése mellett hangsúlyozzák az érintett jogrend-

szerek vonatkozásában a kölcsönhatásokat is. Az eljáró bíró az európai gyö-

kerű méltóságra erélyesen hivatkozott például a Lawrence v. Texas-ügyben.  

Whitman szerint mindenesetre egyszerűen ostobaság azt állítani, hogy az 

európai privacy-szabályozás fejlettebb vagy sikeresebb lenne, mint az ameri-

kai. Hasonlóságokat is felmutató különböző kultúrákról, eltérő intuíciókról 

                                                 
18 Érthető a meghökkenés, de nem kell amerikainak lenni, hogy ezt a gyakorlatot, 

mely az európai jogi gondolkodásban nem is tartozik a személyes adat védelme fo-

galmi körébe, elvessük. 
19 Idézi James Q. WHITMAN: The two western cultures of privacy: dignity versus 

liberty, Yale Law Journal (2004, April), 1158–59, In Germany Rundfunkgebühren-

staatsvertrag (RgebStV), v. 31.8.1991, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünften 

Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge v. 6.7.2000- 

7.8.2000 (GVBl. Berlin, S.447). http:// www.gezneindanke.de/faq.htm (last visited 

Nov. 5, 2003). No. 92–304 of March 30, 1992, http:// 

www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/FBHAD.htm; and Stéphane Nerrant, La mi-

se hors d’usage du téléviseur et l’exigibilité de la redevance de l’audiovisuel (2000). 
20 Paul M. SCHWARTZ: German and U.S. Telecommunications Privacy Law: Legal 

Regulation of Domestic Law Enforcement Surveillance, Hastings Law Journal 54 

(2003), 751. A Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadás után ez is változó-

ban van. 
21 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
22 Lawrence v. Texas, 23 S. Ct. 2472 (2003). 
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különböző érzékenységről kellene inkább szerinte beszélnünk.
23

 Ez a megál-

lapítás főként akkor indokolt, ha legalább részben elvonatkoztatunk az adat-

védelem (személyes privacy) fogalmaitól és a kérdéskört tágabb összefüggé-

sében vizsgáljuk. Ott ugyanis több okuk van a büszkeségre az amerikai rend-

szer híveinek, mint a személyes privacy esetében. 

Az európai megközelítést az USA-ban túl intuitívnak tartják, kétségbe 

vonva a privacy-felfogásunk kognitív megalapozottságát. Nem feltétlenül 

tagadni vagy szégyellni való, ha olyan tárgykörben, mint amilyen a 

jog„tudomány”, feltesszük azt, hogy lehetnek olyan jogi tekintetben nem 

származtatott fogalmak, amelyeken jogintézmények épülhetnek fel. 

Mi viszont Európában – jellemzően – ugyanezt vetjük fel hasonló indo-

kokkal, nem minden alap nélkül az amerikai felfogással szemben. 

A sajátosan amerikai privacy-kultúra, saját önképe szerint, a „szabadság” 

hagyományában volna értelmezhető. Az állam az első számú ellensége a 

privacynek.
24

 Másutt, őszintébben, nem pusztán a szabadság hagyományából 

eredeztetik az amerikai felfogást, hanem két alapvető amerikai értékből: a 

szólásszabadságból és a magántulajdon-piacgazdaság elveiből is.
25

 

Az alapvető különbség a két jogi kultúra között, hogy míg az európai a 

piacra, a másik emberre, a személyközi viszonyokra (is) koncentrál, attól is 

védi a magánéletet, az amerikai privacy-védelem csupán az állammal szem-

ben fogalmazódott és fogalmazódik meg ma is. 

A személyes privacy védelme elsődlegesen az ember magánvilágának vé-

delmét jelentette, amibe rendszerint beleértették 

– a védettséget a háborítatlan magán- és családi életre,  

– a fizikai
26

 és lelki integritásra, 

– a jogot a személy függetlenségére,  

– a lakás sérthetetlenségét, 

– az egyedülléthez való jogot, 

– a becsület,  

– a jó hírnév védelmét,  

– a mentességet a magánélet tényeinek feltárásával szemben,  

– a személyes identitás védelmét (mind gyakoribbá válik a személyes 

identitás elleni támadás, annak eltulajdonítása),  

– a mentességet a megfigyeléstől,  

– a levelezés, a szóbeli közlések védelmét, 

– a jogot az anonimitásra, 

                                                 
23 WHITMAN: i. m. 1159. 
24 WHITMAN: i. m. 1211. 
25 WHITMAN: i. m. 1172. 
26 Ide értve persze testünk más általi nem kívánt érintését is. 
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– a jogot a személyes adatok védelméhez, ami értelmezés útján magá-

ba igyekszik foglalni a fenti felsorolás jó néhány elemét is. 

 

A legkevésbé vitathatóak a technikai jellegű definíciós kísérletek, különö-

sen, ha negatív megfogalmazásúak és az emberről semmit sem mondanak: 

“Privacy is not simply an absence of information about us in the minds of 

others; rather it is the control we have over information about ourselves.”
27

 

A privacy mai megközelítése egyre inkább túlmutat az individualitáson, 

védi azt is, hogy – szabadon választott másokkal együtt – legyünk „egyedül”. 

Westin ismert meghatározása szerint a privacy még csak egyedüllétet 

(solitude), bensőségességet (intimacy), azonosít(hat)atlanságot (anonymity) 

és tapintatot (reserve) jelent.
28

 Ugyanő ugyanott az önmagunkról szóló isme-

retek általunk való ellenőrzését is említi.  

Ehhez hozzátehetjük, hogy „a bensőségesség és a névtelenség lehetővé 

teszi, hogy az emberek a megfigyeltetés és azonosíttatás félelme nélkül vál-

lalhassák a társadalmi és politikai érintkezést.”
29

  

 

IV. Az adatvédelem fejlődése – nemzetközi jogi háttér 

A népszámlálás, akárcsak a bibliai korban a szuverénnek, alapproblémája a 

modern adatvédelmi jognak. Sőt, tárgyi forrása is. A védelmi (protektív) 

jogok figyelemre méltó belső szerkezeti gyengeségben szenvednek, ugyanis a 

védelmet szükségképpen az állam nyújtja, miközben maga az állam az, mely 

leginkább veszélyezteti eme jogokat. Ezt a gyengeséget elsőként jogi doku-

mentumban az NSZK Alkotmánybíróságának a Népszámlálási törvényről 

szóló 1983. december 15-i határozata küszöbölte ki azzal, hogy a személyes 

adatok védelmét önrendelkezési jogként értelmezte át. „Az alapjog biztosítja 

az egyénnek azt a jogát, hogy alapvetően maga döntsön személyes adatainak 

kiszolgáltatásáról és felhasználásáról… Az információs önrendelkezési jog-

nak korlátozása csak túlnyomó közérdekből engedhető meg.” A magyar al-

kotmányos jogrend máig nem protektív jogként, hanem önrendelkezési jog-

ként
30

 határozza meg az adatvédelemhez való jogot. 

                                                 
27 Charles FRIED: Privacy, Yale Law Journal 77 (1968), 475, 482, idézi SOLOVE, 2001, 

1446. 
28 A. WESTIN: Privacy and Freedom, New York, 1967, 31-32. 
29 Charles RAAB: Information Rights in Hungary. Az odaátra nyíló ajtó. The door onto 

the other side, Budapest, 2001, 32. 
30 Lásd az Alkotmánybíróság személyi szám határozatát: 15/1991. (IV. 13.) AB-

határozat. 
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Az információs önrendelkezési jog eszerint azt jelenti, hogy – főszabály-

ként legalábbis – mi magunk döntünk arról, mi legyen a sorsa a személyes 

adatainknak. Ez az elterjedt téves vélekedéssel szemben nem tulajdonlás, 

hanem rendelkezési jog.  E jogunkat törvény – vagy törvényi felhatalmazás 

alapján szűk körben – önkormányzati rendelet korlátozhatja. Az információs 

önrendelkezési jogot korlátozó törvénynek maga az Alkotmány szab korláto-

kat. 

Az információs önrendelkezési joggal a jogi esetek többségében negatív 

értelmében találkozunk, amikor is az adatalany személyes adatainak kezelését 

megtiltja. Az önrendelkezés pozitív értelemben is megilleti a polgárokat. 

Nézzük, mit mondanak a dokumentumok, először is az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata: „Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhe-

lye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni 

(…) Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértések-

kel szemben a törvény védelméhez.”
31

 

És az Európai Emberi Jogi Egyezmény: „1. Mindenkinek joga van arra, 

hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 2. E 

jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott esetekben avat-

kozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a 

közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűn-

cselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.”
32

 

Az adatvédelem az évezred végéig nem saját jogán, hanem a magánélet 

védelmét szolgáló hagyományos, nevesített jogokból származtatva kaphatott 

védelmet az általános tárgyú emberi jogi dokumentumokban. A szektorális 

nemzetközi jogi dokumentumokkal – mint majd látjuk – más a helyzet, de 

például az Európai Emberi Jogi Bíróság, kivételesen hivatkozott ugyan az ET 

Adatvédelmi Egyezményére, nem ítélkezhet annak szövege alapján. 

Mérföldkő az adatvédelem megjelenése az egyik általános emberi jogi 

dokumentumban. Az Európai Unió 2000 decemberében Nizzában szövegezte 

meg az Unió Alapjogi Kartáját, mely a privacy védelmét és – végre, az álta-

lános tárgyú emberi jogi nemzetközi jogi dokumentumok közül elsőként 

nevesítve – a személyes adatok védelmét is explicit módon tartalmazza. Itt 

két rendelkezése érdemes a figyelmünkre. 

7. cikk „A magán- és a családi élet tisztelete. 

                                                 
31 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 12. cikk. 
32 Európai Emberi Jogi Egyezmény, 8. cikk. Lásd erről Peter HUSTINX: Privacy, data 

protection and informational self-determination, Spring Conference on EU Data 

Protection Commissioners. 
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Mindenkinek joga van a magánélet, a családi élet, az otthon, és a kommuni-

káció védelmére.” 

8. cikk „A személyes adatok védelme. 

1.  Mindenkinek joga van személyes adatai védelmére. 

2. A személyes adatokat méltányosan, meghatározott célból, és az érintett 

beleegyezésével vagy törvény által meghatározott jogos célból lehet kezelni. 

Mindenkinek joga van a róla gyűjtött adatokat megismerni és azokat helyes-

bíteni. 

3. E szabályok érvényesülése független hatóság ellenőrzése alatt áll.” 
 

Eme új szabályozás az adatvédelem hatékonyságára komoly befolyást 

gyakorol az Európai Unión belül és nyilván azon kívül is. Ezek több vonat-

kozásban túlmutatnak az EU belvilágán. Ezzel nemzetközi megerősítést nyert 

az adatvédelem mint alapvető emberi jog. Nem csupán a tagállamok és az EU 

szerveinek működésének szab irányt, de formálja ezeknek a harmadik orszá-

gokkal fenntartott kapcsolatait is.
33

 Ez idáig a magánélet, a magántitkok vé-

delmét garantáló rendelkezések adták az adatvédelem nemzetközi jogi hivat-

kozási alapját. Figyelmünkre érdemes, hogy az Európai Unió emberi jogi 

dokumentuma mindeddig példátlan módon a bírói jogérvényesítésen túl, 

kötelező jelleggel írja elő, hogy ezen újonnan nevesített joghoz független 

védnököt kell rendelni. Azért meg kell említenem, hogy jogi kötőerővel nem 

rendelkező dokumentumról van szó. 

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányában az európai jogászok szá-

mára meglepő módon, a „magánélet” kifejezést
34

 még csak nem is találjuk 

meg. Nincs megegyezés abban sem, hogy melyik alkotmánymódosítás az 

általános alapja a magánélet oltalmának. Az alkotmányos oltalom mindazo-

náltal nem vitás. Egyes alkotmányos jogok a Bill of Rights félárnyékában 

bújnak meg – mondta a privacy védelméről Dougles bíró
35

 azzal kapcsolat-

ban, hogy Connecticut alkotmánysértő jogszabálya büntette a fogamzásgát-

lást és a születésszabályozással kapcsolatos orvosi tanácsadást. Az első al-

                                                 
33 Declaration on Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights, Spring 

Conference of EU Data Protection Commissioners, Athens, 10–11 May 2001. 
34 Azon persze nincs mit csodálkozni, hogy a több mint kétszáz éves dokumentumban 

az adatvédelem vagy a személyes privacy fogalmát hiába keresnénk. 
35 Griswold v. Connecticut, 381 US 479 (1965). Az ítéletet a privacy védelemben 

mérföldkőnek tekintik. “Though the Constitution does not explicitly protect a 

general right to privacy, the various guarantees within the Bill of Rights create 

penumbras, or zones, that establish a right to privacy. Together, the First, Third, 

Fourth, and Ninth Amendments, create a new constitutional right, the right to 

privacy in marital relations. The Connecticut statute conflicts with the exercise of 

this right and is therefore null and void.” 
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kotmánymódosításból vezetik le a vallás- és gyülekezési szabadság mellett a 

szabad egyesülési jogot. A magánlakás sérthetetlensége a katonák beszálláso-

lását korlátozó harmadik alkotmánymódosításból is következik. A negyedik 

módosítás értelmezése szerint a polgároknak joguk van személyük, otthonuk, 

irataik, tárgyaik biztonságához.
36

 A kilencedik módosításnak
37

 különleges a 

szerepe, előterjesztője, Madison azzal érvelt, hogy a polgárok által gyakorolt, 

de kifejezetten nem említett jogokat a Bill of Rights nem engedi át a kor-

mányzat számára. A személyes adatok mindazonáltal nem állnak általános, 

európai stílusú védelem alatt.
38

 

Ronald Dworkin szerint az alkotmányjog fejlődésének feltétele az állam-

mal szemben létező jogok elkülönítése és napirenden tartása.
39

 Az informáci-

ós privacy világosan csak az állammal szemben megfogalmazott jog az álla-

mokban. 

 

V. Az adatvédelmi szabályozás generációi 

A hetvenes évekre jelentek meg – a polgári szabadságot a számítógépek által 

felidézett veszélyektől féltve – az első olyan nemzeti és nemzetközi szabá-

lyok, melyek a polgárok személyét próbálták védeni a számítógépes nyilván-

tartásoktól. Az okozta a polgárjogi mozgalmak, bölcselők, jogászok által 

korán felismert veszélyt, hogy számítógépen olcsóbban, gyorsabban, sokkal 

hatékonyabban lehet adatokat tárolni, tetszőleges szempontok alapján csopor-

tosítani, mint bármely más korábban ismert módszerrel, melyek rendszerint 

papír alapú nyilvántartások voltak. Három emberi attitűd figyelhető meg az 

ehhez hasonló esetekben. Megjelennek a géprombolók, és valóban, ahogy a 

19. században a szövőszékekre, a számítógépekre támadtak, mások, technok-

raták, minden aggodalmat feleslegesnek mondtak, jogi korlátokról nem akar-

tak hallani. A mérsékelt adatvédők a fejlődés előnyeit nem kizárva, a társa-

dalmat attól meg nem fosztva képzelik el azokat a kívánatos jogi kereteket, 

melyek szolgálni hivatottak a polgárok biztonságát.     

Az első generációs adatvédelmi törvények és nemzetközi jogi dokumen-

tumok – melyek főként a hetvenes évek jogalkotását jellemezték – a számító-

                                                 
36 „A népnek azt a jogát, hogy az egyének a lakhelyük, az irataik és az ingóságaik az 

indokolatlan házkutatások és foglalások ellen védve legyenek, nem lehet megsérte-

ni.” 
37 Az alkotmányban felsorolt meghatározott jogokat nem lehet úgy értelmezni, hogy 

azok megtagadják vagy lebecsülik a nép által élvezett egyéb jogokat.” 
38 Lásd Paul M. SCHWARTZ: Property, Privacy and Personal Data, Harvard Law 

Review, May, 2004, Solove 2001. 
39 Ronald DWORKIN: Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1977, 149. 
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gépes nyilvántartásoktól (vagy a legalább részben automatizált nyilvántar-

tásoktól) védték a polgárokat.
40

 

A második generációs adatvédelmi törvényeknek jellemzője az a későbbi, 

már a nyolcvanas–kilencvenes évekre jellemző fejlemény, hogy az adatvéde-

lem joga elvált az adatrögzítés technikájától, és nem fordítanak immár meg-

különböztetett figyelmet az adathordozó technikai sajátosságaira, például a 

papír alapú nyilvántartásokat azonos elvek alapján ítélik meg. Ez jellemzi a 

magyar adatvédelmi törvényt is, mely elfogadásakor a legkorszerűbb infor-

mációs jogi filozófiát követte.
41

 

A harmadik generációs jogalkotás dokumentumai egyfelől az európai in-

tegráció sajátosságait követik. Mára kialakult az Európai Unió közös adatvé-

delmi jogrendje,
42

 mely ha nem is zárja ki, meglehetősen szűk keretek közé 

szorította a nemzeti eltéréseket. E fejlődés élezi az Európa és az Európán 

kívüli világ (ebben Észak-Amerika) közötti különbségeket, az ebből fakadó 

konfliktusokat. Fokozódnak a technikai fejlődésből következő szektorális 

kihívások, egyre többet hallunk arról, hogy pl. tekintettel az internet világhá-

lózatára, mely saját univerzumán belül több tekintetben zárójelbe tette az 

adatvédelem szabályainak érvényesíthetőségét, új, az új médiumra szabott, a 

nemzeti keretek felett álló szabályokat kell létrehozni.  

A viszonylag legújabb fejlemény, hogy az Európai Unióban hosszas elő-

készítés után új, belföldön is közvetlenül alkalmazandó jog, rendelet készül a 

személyes adatok védelméről. A Bizottság 2012. január 25-én hozta nyilvá-

nosságra a rendelet első tervezetét.
43

  A tervezet mind a technológiai, mind a 

technológia által generált társadalmi változásokra is válaszolni kíván. Az 

adatvédelmi Irányelv hatálybalépése után következett be a Web 2.0 forradal-

ma. A magánszemélyek adatai már rendszerint nem ismert, azonosított adat-

                                                 
40 E szabályozási filozófiának legjelesebb terméke az Európa Tanács 1981-es adatvé-

delmi egyezménye, mely nevében is erre utal: „A személyes adatok automatikus 

kezelésével kapcsolatos védelméről”. 
41 A magyar adatvédelmi törvény (Avtv.) nem csupán sikeres mintakövető, de minta-

adónak is számít, mivel Európában az első, információs jogok törvénye, az adatvé-

delem és információszabadság összekapcsolására az utóbbi években több, a magyar 

mintát követő kísérlettel is találkoztunk (Brandenburg, Berlin, Nagy-Britannia). 
42 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldol-

gozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásá-

ról, Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok fel-

dolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlá-

sáról. 
43 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a személyes adatok feldolgozá-

sa vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

COM(2012) 11 final. 
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hordozókon lelhetők fel, hanem elsősorban már nem is távoli, de még azono-

sítható adatfeldolgozók tároló és manipuláló egységeiben, hanem adatfelhők-

ben, alig azonosítható helyeken vannak. Az adatelemzés külön iparággá vál-

tozott bivalyerős technikai háttérrel és szélsebesen fejlődő logisztikával. 

Mindenfelé a Big Data fogalmába és alkalmazásaiba botlunk. A széleskörűen 

elterjedt adatbányászat és a profilalkotás révén a rólunk alkotott digitális 

személyiségrajzok a megrendelő, felhasználó gazdasági vagy politikai igé-

nyeinek megfelelően multiplikálódnak. Még a jogait személyes áldozatválla-

lással védelmező személyek számára is – ez a jogtudatos csoport természete-

sen a társadalom elenyésző kisebbségét teszi ki – lehetetlenné válik szemé-

lyes adatai követése. Nincsenek sokkal jobb helyzetben az adatvédelem 

ügyében eljáró hatóságok sem, hiszen olyan körülmények között kell a vizs-

gálataikat folytatni, amelyben gyakran maguk az adatkezelők sem tudják, 

hogy az általuk kezelt személyes adatok éppen hol találhatóak. Ilyen új világ-

helyzetben egyre problematikusabb olyan jogi követelményekről beszélni, 

mint amilyen például az adatbiztonság. 

Nem meglepő, ha az európai jogban hangsúlyváltás következik be: az 

adatalany információs önrendelkezési joga rovására az adatkezelő kiterjedt – 

akár saját objektív jogsértéseinek kötelező bejelentéséig terjedő – kötelezett-

ségeinek hangsúlyozása lép. Mindez, reményeink szerint az alanyi jogosult-

ságokat nem érinti, annak kiegészítőjeként működik majd. És bízzunk abban, 

hogy mindaz, amit a személyesség védelméről történelmi igényként például a 

bibliai kortól máig a népszámlálások gazdag kulturális hagyománytörténeté-

ből megtanulhattunk, a távoli jövőben is érvényes tudás marad. 
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GONDOLATOK A TRANSLATIO IMPERII ESZMÉJÉHEZ 

AZ EURÓPAI POLITIKAI HAGYOMÁNYOKBAN 

 

NÓTÁRI TAMÁS

 

 

Írásomban a translatio imperii gondolatköréről kívánok rövid áttekintést 

adni, vagyis arról a több mint kétezer éve létező legitimációs elvről, amely 

alapján bizonyos államok/birodalmak egy korábbi birodalom folytatójának, 

közvetlen jogutódjának tekintik magukat, ezzel támasztva alá jogigényeiket 

és hatalmi törekvéseiket. Először ezen ideológia antik irodalmi és történelmi 

gyökereire kívánok rávilágítani, majd néhány példa segítségével bemutatom 

ennek megjelenését a közép- és újkori Európa birodalmi ideológiáiban. 

 

I. A világkorszakok mítosza az ókorban 

A világ egymást követő nagy korszakainak szimbolikus leírása az európai 

irodalomban először a hozzávetőlegesen Krisztus előtt 740 és 670 között
1
 élt 

Hésiodos Erga kai hémerai (Munkák és napok) című didaktikus eposzában, 

vagyis tankölteményében jelenik meg, amelyben a világtörténelmet öt nagy 

korszakra osztja – meg kell ugyanakkor jegyeznünk: konkrét birodalmakhoz 

                                                 
 Dr. habil. NÓTÁRI TAMÁS 

  tudományos főmunkatárs 

  MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet 

  E-mail: tamasnotari@yahoo.de 
1 Hésiodos Erga kai hēmerai című művéhez lásd A. STEITZ: Die Werke und Tage des 

Hesiodos nach ihrer Composition geprüft und erklärt, Leipzig, 1869; A. 

KIRCHHOFF: Hesiodos’ Mahnlieder an Perses, Berlin, 1889; H. M. HAYS: Notes on 

the Works and Days of Hesiod, Chicago, 1918; C. Buzio: Esiodo nel mondo Greco, 

Milano, 1938; F. KRAFFT: Vergleichende Untersuchungen zu Homer und Hesiod, 

Göttingen, 1963; H. TROXLER: Sprache und Wortschatz Hesiods, Zürich, 1964; J. 

BLUSCH: Formen und Inhalt von Hesiods individuellem Denken, Bonn, 1970; G. P. 

Edwards: The Language of Hesiod in its Traditional Context, Oxford, 1971; L. 

Bona Quaglia: Gli „Erga” di Esiodo, Torino, 1973; H. NEITZEL: Homer-Rezeption 

bei Hesiod, Bonn, 1975; P. Pucci: Hesiod and the Language of Poetry, Baltimore, 

1977; J. C. ROWE: Essential Hesiod, Bristol, 1978; R. LAMBERTON: Hesiod, New 

Haven, 1988; R. HAMILTON: The Architecture of Hesiodic Poetry, Baltimore, 1989; 

J. PAULSON: Index Hesiodeus, Lund, 1890 (repr. Hildesheim, 1970); M. HOFINGER: 

Lexicon Hesiodeum cum indice inverso, Leiden, 1975; W. W. Minton: Concordance 

to Hesiodic Corpus, Leiden, 1976. 
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való hozzárendelés nélkül.
2
 Az aranykor emberei az istenekhez hasonló életet 

éltek,
3
 a világot Kronos kormányozta az Olymposon élőkkel együtt.

4
 Zeus ezt 

követően megalkotta az ezüstkor emberét: e genos tagjainak gyermekkora 

száz évre terjedt, ez idő alatt anyjuk nevelte őket, azonban a serdültség 

határát átlépvén már csupán igen rövid ideig éltek.
5
 Az ezüstkor népét 

elpusztítván Zeus újabb, rézből alkotott genost hozott létre, amelyet nem 

kellett Zeusnak eltörölnie, hiszen egymást pusztították el.
6
 Itt megszakad a 

fémekkel jellemzett korszakok sora, ugyanis Zeus megalkotta a Thébaiban és 

Trója alatt harcoló hősök isteni rendjét.
7
 A hérosok korának beiktatása után 

Hésiodos folytatja az egyre silányuló fémek sorával jelzett korszakok 

felsorolását. A vaskort két szakaszra osztja, ezek közül az első saját világa,
8
 a 

második szakasz a jövőben fog elkövetkezni, amikor majd Zeus eltörli a 

földről ezen emberfajtát is; ez utóbbi korszak leírását Hésiodos apokaliptikus 

motívumokkal – így például a már ősz hajjal világra jövő gyermekek képével 

– teszi érzékletessé.
9
 

Mindezt azért látszott szükségesnek itt elmondani, mivel a középkor 

szerzői a klasszikus irodalomban igen jártasak voltak, és így 

gondolkodásukra nagyban hatott a görög és római irodalomban számos 

formában felbukkanó, olykor politikai motívumokkal átszőtt (gondoljunk a 

                                                 
2 Hésiodos jogelméletéhez lásd J. FONTENROSE: Work, Justice, and Hesiod’s five 

Ages, Classical Philology 69 (1974), 1–16; R. REITZENSTEIN: Altgriechische 

Theologie und ihre Quellen, Vorträge der Bibliothek Warburg 4 (1924–1925), 1–

19; M. GAGARIN: Dikē in the „Works and Days”, Classical Philology 68 (1973), 

81–94; L. R. PALMER: The Indo-European Origins of Greek Justice, Transactions of 

the Philological Society 1950; M. GAGARIN: Dikē in the Archaic Greek Thought, 

Classical Philology 69 (1974), 186–197; T. NÓTÁRI: Hesiod und die Anfänge der 

Rechtsphilosophie, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 

Eötvös nominatae, Sectio Iuridica 47 (2006), 341–361. 
3 Hesiod. Erga 109–126. 
4 A hésiodosi korszakmítoszhoz lásd S. ACCAME: L’invocazione alla Musa e la 

„Verità” in Omero e in Esiodo, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 91 

(1963), 257–281; H. ERBSE: Die Funktion des Rechtsgedankens in Hesiods Erga, 

Hermes 121 (1993), 12–28; H. MUNDING: Die böse und die gute Eris, Gymnasium 

67 (1960), 409. skk.; J. KÜHN: Eris und Dikē, Würzburger Jahrbücher 2 (1947), 

259–294; P. FRIEDLÄNDER: Prometheus – Pandora und die Weltalter bei Hesiod, in: 

Studien zur antiken Literatur und Kunst, Berlin, 1969, 65–67; K. v. FRITZ: Pandora, 

Prometheus, and the Myth of the Ages, Review of Religion 11 (1947), 227–260. 
5 Hesiod. Erga 127–142. 
6 Hesiod. Erga 143–155. 
7 Hesiod. Erga 156–173. 
8 Hesiod. Erga 174–177. 
9 Hesiod. Erga 178–201. 
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Vergilius által említett augustusi aranykorra) korszak-mítosz.
10

 Szintén a 

középkori államelmélet egyik alaptételét képezte a keresztény szerzők és 

egyházatyák által konkrét politikai tartalommal felruházott, a Bibliában, 

Dániel könyvében olvasható eszkatologikus elbeszélés, amelyben már 

birodalmakról van szó.
11

 

                                                 
10 A Vergilius Aeneisének politikai kontextusához a principátus legitimációjához lásd 

R. HEINZE: Virgils epische Technik, Leipzig, 1915; C. BAILEY: Religion in Virgil, 

Oxford, 1935; K. BÜCHNER: Der Schicksalsgedanke bei Vergil, Freiburg im 

Breisgau, 1945; E. L. BROWN: Numeri Vergiliani: Studies in Eclogues and 

Georgics, Brussels, 1963; P. BOYANCÉ: La religion de Vergil, Paris, 1963; B. OTIS: 

Virgil. A Study in Civilized Poetry, Oxford, 1963; S. COMMAGER (ed.): Virgil – A 

Collection of Critical Essays, New York, 1966; C. P. SEGAL: Aeternum per saecula 

nomen, the golden bough and the tragedy of history, I–II., Arion 4 (1965), 615–657; 

5 (1966), 34–72; A. WALLACE-HADRILL: The Golden Age and Sin in Augustan 

Ideology, Past & Present 95 (1982), 19–36; W. KÜHN: Götterszenen bei Virgil, 

Heidelberg, 1971; W. PÖTSCHER: Vergil und die göttlichen Machte. Aspekte seiner 

Weltanschauung, Hildesheim–New York, 1977; R. C. MONTI: The Dido Episode 

and the Aeneid. Roman Social and Political Values in the Epic, Leiden, 1981; G. 

WILLIAMS: Technique and Ideas in the Aeneid, New Haven–London, 1983; Ph. R. 

HARDIE: Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium, Oxford, 1986; S. F. WILTSHIRE: 

Public and Private in Vergil’s Aeneid, Amherst, 1989; J. E. G. ZETZEL: Romane 

Memento: Justice and Judgement in Aeneid 6., Transactions of the Ameican 

Philological Association 119 (1989), 263–284; D. KENNEDY: ‘Augustan’ and ‘Anti-

Augustan’. Reflections on Terms of Reference. In: A. POWELL (ed.): Roman Poetry 

and Propaganda in the Age of Augustus, Bristol, 1992, 26–58; Th. ZIOLKOWSKI: 

Virgil and the moderns, Princeton, 1993; R. A. GURVAL: Actium and Augustus: the 

politics and emotions of civil war, Ann Arbor, 1995; A. J. BOYLE (ed.): Roman 

Epic, London–New York, 1993; M. WIFSTRAND SCHIEBE: Vergil und die Tradition 

von den römischen Urkönigen, Wiesbaden, 1997; O. ZWIERLEIN: Die Ovid- und 

Vergil-Revision in tiberischer Zeit, I., Berlin–New York, 1999; M. GIEBEL: Vergil, 

Reinbek, 1999; P. GRIMAL: Vergil. Biographie, Düsseldorf–Zürich, 2000; R. 

TARRANT: Virgil and the Augustan Reception, Cambridge, 2001; Ch. PERKELL: The 

Golden Age and Its Contradictions in the Poetry of Vergil, Vergilius 48 (2002), 3–

39; E. ADLER: Vergil’s empire: political thought in the Aeneid, Maryland, 2003; Y. 

SYED: Virgil's Aeneid and the Roman Self: Subject and Nation in Literary 

Discourse, Ann Arbor 2005; N. HOLZBERG: Vergil. Der Dichter und sein Werk, 

München, 2006; M. von ALBRECHT: Vergil. Bucolica, Georgica, Aeneis. Eine 

Einführung, Heidelberg, 2006; J. D. Reed: Virgil’s gaze: nation and poetry in the 

Aeneid, Princeton, 2007. 
11 Hésiodos hatástörténetéhez lásd K. v. FRITZ–G. S. KIRK–W. J. VERDENIUS et al.: 

Hésiode et son influence, Entretiens sur l’antiquité classique 7. Vandoevres–Genf, 

1962. 
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Dániel Könyvében II. Nebukadneccár babiloni király
12

 álmában egy 

szobrot látott, amelynek feje aranyból, mellkasa és karjai ezüstből, hasa és 

oldalai rézből, lábai vasból és agyagból voltak. A foglyok egyike, Dániel 

fejtette meg az álmot, miszerint a szobrot alkotó fémek négy egymást követő 

világbirodalmat jelentenek, az utolsó birodalom megosztott, részint erős és 

ugyanakkor ingatag voltára utalnak a szobor lábai, lévén részint vasból, 

részint agyagból.
13

 A hésiodosi Erga kai hémerai korszakaival egybecseng az 

egyre silányuló fémek sorával érzékeltetett hanyatlás, azon ellentmondás 

pedig csupán látszólagos, hogy míg Hésiodos saját korszakát a vaskornak 

tudja, addig Dániel Nebukadneccár korát aranykornak nevezi, hiszen Dániel 

könyve a Krisztus utáni 2. században keletkezett, tehát a nebukadneccári 

uralmat mint a régmúlt egy idealizált korát említi. Természetesen amint e 

szövegek nem vezethetők le egymásból közvetlenül, hátterükben inkább egy 

közös forrást feltételezhetünk.
14

 

                                                 
12 Nebukadneccár királyhoz bővebben lásd G. R. TABOUIS–G. HANOTAUX: 

Nebuchadnezzar, New York, 1931; D. J. WISEMAN: Nebuchadrezzar and Babylon: 

Schweich lectures in biblical Archaeology, Oxford, 1991; E. JANSSEN: Juda in der 

Exilszeit, Göttingen 1956; M. JURSA: Die Babylonier, München, 2004; D.-O. 

EDZARD: Geschichte Mesopotamiens, München, 2003; U. SALS: Die Biographie der 

„Hure Babylon“, Tübingen, 2004; M. WULLEN (Hrsg.): Babylon. Mythos und 

Wahrheit, I–II., München, 2008. 
13 Daniel 2, 31–45. Dániel könyvéhez lásd H. A. Ch. HAEVENRICH: Kommentar über 

das Buch Daniel, Hamburg, 1832; R. H. CHARLES: A Critical and Exegetical 

Commentary on the Book of Daniel, Oxford, 1929; N. W. PORTEOUS: Das 

Danielbuch, Göttingen, 1962; J. J. COLLINS: The Apocalyptic Visions of the Book of 

Daniel, Missoula, 1977; H. L. GINSBERG: Studies in Daniel, New York, 1949; J. J. 

COLLINS: Daniel – A Commentary on the Book of Daniel, Minneapolis, 1993; K. 

KOCH: Deuterokanonische Zusätze zum Danielbuch, Neukirchen–Vluyv, 1987; A. 

S. van den WOUNDE (ed.): The Book of Daniel in the Light of New Findings, 

Leuven, 1993; K. KOCH: Die Reiche der Welt und der kommende Menschensohn. 

Studien zum Danielbuch. Neukirchen–Vluyv, 1995; Yarbro Collins, A.: Cosmology 

and Escathology in Jewish and Christian Apocalypticism, Leiden, 1996; J. J. 

COLLINS–P. W. FLINT (eds.): The Book of Daniel. Composition and Reception, I–II., 

Leiden, 2001.  
14 Dániel könyvének forrásaihoz és hatástörténetéhez lásd C. H. BALDRY: Who 

Invented the Golden Age?, Classical Quarterly 46 (1952), 83–92; J. J. COLLINS: 

Current Issues in the Study of Daniel, in: COLLINS–FLINT (eds.): The Book of 

Daniel, i. m. I, 1–15; J. W. van HENTEN: Daniel 3 and 6 ind Early Christian 

Literature, in: COLLINS–FLINT (eds.): The Book of Daniel, i. m. I. 149–170; K. 

KOCH: Europa, Rom und der Kaiser vor dem Hintergrund von zwei Jahrtausenden 

Rezeption des Buches Daniel, Göttingen, 1997; R. G. KRATZ: Translatio Imperii. 

Untersuchungen zu den aramäischen Danielerzählungen und ihrem 
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A Krisztus utáni 2. és 3. század fordulóján írott Apologeticum című 

művében (amely a keresztények ellen a pogányok által felhozott vádakra 

reagál, illetve azt igyekszik cáfolni, hogy a keresztények a római állam létét 

veszélyeztetnék) Tertullianus sajátos államelméleti koncepciót fogalmaz meg 

a translatio imperii gondolata kapcsán.
15

 Minderre azért kerül sor, mert a 

vádak szerint a keresztények azzal, hogy nem tisztelik a római isteneket, 

felségsértést követnek el,
16

 és az istenek haragját magukra vonva pusztulásba 

taszítják az egész birodalmat.
17

 Tertullianus hangsúlyozza, hogy a 

keresztények a birodalom hű alattvalói, hiszen imádkoznak a császárért és a 

birodalomért,
18

 elfogadva Pál apostol azon (a korinthusiakhoz írott) 

kijelentését, miszerint minden hatalom Istentől ered (omnis potestas a Deo).
19

 

A birodalom tartósságához fűzött óhaj a keresztények részéről őszinte 

                                                                                                         
theologiegeschichtlichen Umfeld, Neukirchen–Vluxn, 1987; E. ESHEL: Possible 

Sources of the Book of Daniel, in: COLLINS–FLINT (eds.): The Book of Daniel, i. m. 

II. 387–394; Ch. ROWLAND: The Book of Daniel and the Radical Critique of the 

Empire. An Essay in Apocalyptic Hermeneutics, in: COLLINS–FLINT (eds.): The 

Book of Daniel, i. m. II. 447–467; J. OELSNER: Kontinuität und Wandel in 

Gesellschaft und Kultur Babyloniens in hellenistischer Zeit, Klio 60 (1978), 101–

116; V. Tcherikover: Hellenistic Civilization and the Jews, New York, 1975. 
15 Tertullianushoz lásd A. Beck: Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian: eine 

Studie zur frühen Kirchenrechtsgeschichte, Halle, 1930; R. E. ROBERTS: The 

Theology of Tertullian, London, 1924; J. K. STIRNIMANN: Die Praescriptio 

Tertullians im Lichte des Römischen Rechts und der Theologie, Freiburg, 1949; P. 

LEHMANN: Tertullian im Mittelalter, Hermes 87 (1959), 231–246; J.-C. 

FREDOUILLE: Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris, 1972; T. D. 

BARNES: Tertullian: A Historical and Literary Study, Oxford, 1985; G. ECKER: 

Orator Christianus. Untersuchungen zur Argumentationskunst in Tertullians 

Apologeticum, Stuttgart, 1993; E. OSBORN: Tertullian. First Theologian of the West, 

Cambridge, 1997; N. ADKIN: Tertullian and Jerome Again, Symbolae Osloenses 72 

(1997), 155–163; S. RANDAZZO: Per la storia del diritto associativo tardoclassico: la 

testimonianza di Tertulliano, in: Atti dell’ Academia Romanistica Constantiniana 

15., Napoli, 2005, 95–105. 
16 Vö. R. A. BAUMAN: The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and the 

Augustan Principate. Johannesburg, 1967; A. KEAVENEY, A.–J. A. MADDEN: The 

Crimen Maiestatis under Caligula: the evidence of Dio Cassius, Classical Quarterly 

48 (1998), 216–220; D. FLEISSNER: Die rechtshistorische Entwicklung des crimen 

laesae maiestatis mit einem Ausblick auf seine Nachwirkungen im geltenden 

österreichischen Strafrecht, Diss. Wien, 2008; M. FRÝDEK: Crimen maiestatis, in: 

Československé trestní právo v proměnách věku. Brno, 2009, 22–34. 
17 Tertullianus, Apologeticum 1, 4. skk.; 2, 8. skk. 
18 Tertullianus, Apologeticum 39, 2. 
19 Paulus, Ad Corinthos 1, 3, 11. 
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kívánság – hangsúlyozza Tertullianus –, hiszen a Római Birodalom 

megszűnése egyúttal a világvégének az eljövetelét is magával vonná.
20

 

Vagyis művében egyfajta politikai teológiát alkot a birodalom 

fennmaradásának és az egymást követő birodalmak láncolatának ideológiája 

alapján. Kifejti a Dániel könyvében olvashatók tartalmát,
21

 és a négy egymást 

követő nagy birodalom közül az utolsót Rómával azonosítja. Ehhez 

hozzákapcsolja a János apostol Apokalipszisében foglaltakat, miszerint a 

világ végét a nagy birodalom, „Babilon” bukása előzi majd meg, ami 

felszabadítja láncaiból az Antikrisztust.
22

 Vagyis azon tényt, hogy Róma – 

amely utolsóként birtokolja a regnumot (vagyis a világuralmat, amit 

egyszerre mindig csak egy birodalom birtokolhat) – fennmaradását a világ 

fennmaradásának kritériumaként állítja be. Ezzel mintegy megfordítja az 

Augustus császár „Roma est aeterna” ideológiáját, ugyanakkor – saját 

hitvilágának tükrében – nagyban fel is értékeli a Római Birodalmat, hiszen 

annak üdvtörténeti szerepet ad.
23

 

Idő hiányában nincsen lehetőség kitérni a translatio imeperii 

ideológiájának összes előfordulásai helyére a római irodalomban, ezért csak 

két példát emelnék ki. Iustinus, aki a 3. és 4. század fordulóján megírta 

Pompeius Trogus Philippicáinak összefoglalását (Epitoma Pompei Trogi), 

már egyértelműen négy világbirodalomról beszél, vagyis az asszír, a perzsa 

és a makedón (vagyis Nagy Sándor-i) birodalmat mintegy a történelem 

betetőzéseként a Római Birodalom követi.
24

 Iustinusnál jóval nagyobb hatást 

                                                 
20 Tertullianus, Apologeticum 32, 1. skk. 
21 Daniel 2, 31. skk.; 7, 1. skk. 
22 Iohannes, Acocalypsis 17. 9. 
23 W. SUERBAUM: Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff: Über 

Verwendung und Bedeutung von res publica, regnum, imperium und status von 

Cicero bis Jordanis, Münster, 1961, 112. skk.; W. KÖLMEL: Regimen Cristianum. 

Weg und Ergebnisse des Gewaltenverhältnisses und des Gewaltenverständnisses (8. 

bis zum 14. Jahrhundert), Berlin, 1970, 35. sk.; K. STROBEL: Das Imperium 

Romanum im ’3. Jahrhundert’. Modell einer historischen Krise?, Hermes 

Einzelschriften 75., Stuttgart, 1993, 88. skk.; W. BÄHNK: Von der Notwendigkeits 

des Leidens: die Thologie des Martyriums bei Tertullian, Hamburg, 2001, 40. skk. 
24 Iustinushoz és Pompeius Trogushoz lásd L. FERRERO: Struttura e Metodo dell’ 

Epitome del Guistino, Torino, 1957; O. SEEL: Die Praefatio des Pompeius Trogus, 

Erlangen, 1955; J. M. ALONSO-NUŇEZ: An Augustan Word-History. The Historiae 

Philippicae of Pompeius Trogus, Greece & Rome 34 (1987), 56–72; UŐ: Drei 

Autoren von Geschichtsabrissen der römischen Kaiserzeit: Florus, Iustinus, Orosius, 

Latomus 54 (1995), 346–359; UŐ: La Historia Universal de Pompeyo Trogo, 

Madrid, 1992; H.-D. RICHTER: Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie. 

Die Vorlagen des Pompeius Trogus für die Darstellung des nachalexandrinischen 
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gyakorolt a középkor és ezen keresztül az újkori birodalom-filozófiájára a 

Vulgata fordítója, Stridóni Hieronymus,
25

 aki a Dániel könyvéhez írott 

kommentárjában a korábban említett birodalmakhoz egyértelmű történeti-

politikai tartalmat társított: vagyis Babilon, Perzsia és Görögország (Hellas) 

után a világtörténelem betetőzésének Rómát minősítette, illetve Róma 

bukását a világvége eljöveteléhez kapcsolta. Hieronymus felmérhetetlenül 

nagy hatásának volt többek között köszönhető, hogy mind nyugaton, mind 

keleten több mint ezer éven át számos államalakulat igyekezett a Római 

Birodalommal való jogfolytonosságát, szerves kontinuitását bizonyítani, 

illetve hatalmi ideológiája alapjává tenni.
26

 

 

II. A translatio imperii gondolata a középkorban 

Bizáncot (Byzantion) Kr. e. 660 táján megarai telepesek alapították, nevét 

pedig első mitikus uralkodójáról, Byzas királyról (a mítosz szerint Poseión 

tengeristen és Kreossa fiáról) kapta. A római uralom alatt mindvégig szabad 

városi státuszt élvezett, világtörténelmi jelentőséget azonban a Krisztus utáni 

4. században nyert, amikor Constantinus császár egy második főváros 

alapítását határozta el.
27

 Választása némi töprengés után esett Bizáncra, 

                                                                                                         
hellenistischen Geschichte (Iust. 13–40), Frankfurt, 1987; R. SYME: The Date Justin 

and the Discovery of Trogus, Historia 37 (1988), 358–371; J. C. YARDELI: Justin 

and Pompeius Trogus. A Study of the Language of Justin’s Epitome of Trogus, 

Toronto, 2003. 
25 H. W. FREMANTLE: The Principle Works of St. Jerome. London, 1893; G. 

GRÜTZMACHER: Hieronymus. Eine biographische Studie zur alten 

Kirchengeschichte, I–III., Leipzig, 1901–1918; F. CAVALLERA: Saint Jérôme. Sa vie 

et son oeuvre, I–II., Paris, 1922; A. FEDER: Studien zum Schriftstellerkatalog des 

heiligen Hieronymus, Freiburg im Breisgau, 1927; R. EISWITH: Hieronymus’ 

Stellung zur Literatur und Kunst, Wiesbaden, 1955; D. S. WIESEN: Saint Jerome as 

a Satyrist. A Study in Christian Latin Thought and Letters, Ithaca, 1964; J. N. D. 

KELLY: Jerome: His Life, Writings, and Controversies, London, 1975; S. REBENICH: 

Hieronymus und sein Kreis, Historia Einzelschriften 72., Stuttgart, 1992; UŐ: 

Jerome, London–New York, 2002; A. FÜRST: Hieronymus. Askese und 

Wissenschaft in der Spätantike, Freiburg–Basel–Wien, 2003; M. HALE WILLIAMS: 

The Monk and the Book: Jerome and the making of Christian Scholarship, Chicago, 

2006. 
26 H. QUIRIN: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, Stuttgart, 

1991, 49; W. GOETZ: Translatio imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des 

Geschichtsdenkens und politischen Theorien im Mittelalter und in der fürhen 

Neuzeit, Tübingen, 1958, 17–36. 
27 Nagy Konstantinhoz az újabb irodalomból lásd J. VOGT: Constantin der Große und 

sein Jahrhundert, München, 1960; T. D. BARNES: Constantine and Eusebius, 
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ugyanis számításba jöhetett volna még Thesszaloniké, Sardica (a mai Szófia) 

és Trója is: az utóbbi mellett szólt volna, hogy a rómaiak a monda szerint 

Trójából származtak.
28

 A város felszentelésére 330. május 11-én került sor: a 

felszentelt Konstanitinoupolis, vagyis „Konstantin városa” hivatalosan is „új 

Róma” (nea Rhómé), illetve „második Róma” (deutera Rhómé) lett.
29

 (A 

„Bizánc” elnevezés a birodalomra valóban az újkor szellemi terméke, 

magukat a birodalom lakói rómaiaknak (Rhómaioi) tartották, uralkodójuk 

pedig a basileus tón Rhómaión volt, országa tehát maga volt a „Római 

Birodalom”.
30

 A Konstantinápoly mint „Új Róma” gondolata mindvégig jelen 

                                                                                                         
Cambridge, 1981; P. WEIß: Die Vision Constantins, in: J. BLEICKEN (Hrsg.): 

Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von Alfred Heuß, Kallmünz, 1993, 
143–169; K. BRINGMANN: Die konstantinische Wende. Zum Verhältnis von 

politischer und religiöser Motivation, Historische Zeitschrift 260 (1995), 21–47; M. 

CLAUSS: Konstantin der Große und seine Zeit, München, 1996; B. BLECKMANN: 

Konstantin der Große, Reinbek, 1996; E. MÜHLENBERG (Hrsg.): Die 

Konstantinische Wende, Gütersloh, 1998; Ch. M. ODAHL: Constantine and the 

Christian Empire, London, 2004; H. BRANDT: Konstantin der Große. Der erste 

christliche Kaiser, München, 2006; K. M. GIRARDET: Die konstantinische Wende, 

Darmstadt, 2006; E. HERRMANN-OTTO: Konstantin der Große, Darmstadt, 2007; N. 

LENSKI (ed.): The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge, 

2006; H. SCHLANGE-SCHÖNINGEN (Hrsg.): Konstantin und das Christentum, 

Darmstadt, 2007; R. van DAM: The Roman Revolution of Constantine, Cambridge, 

2007; P. VEYNE: Als unsere Welt christlich wurde. Aufstieg einer Sekte zur 

Weltmacht, München, 2008; K. M. GIRARDET: Der Kaiser und sein Gott. Das 

Christentum im Denken und in der Religionspolitik Konstantins des Großen, 

Berlin–New York, 2010. 
28 A. ERSKINE: Troy between Greece and Rome: local tradition and imperial power, 

Oxford–New York, 2001. 
29 E. GIBBON: The History of the Decline and Fall of Roman Empire, I–VIII., Oxford, 

1827, II, 34. sk.; R. BROWNING: The Byzantine Empire, London–New York, 1980, 

XVI; T. E. GREGORY: A History of Byzantium, New York, 2009, 63. sk. 
30 Bizánc hatalmi ideológiájához lásd J. B. BURY: The Constitution of the Later 

Roman Empire, London, 1909; H. HUNGAER: Prooimon. Elemente der 

byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Wien, 1964; H. 

AHRWEILER: L’ideologie politique de l’Empire byzantin, Paris, 1975; G. 

OSTROGROSKY: Zur byzantinischen Geschichte. Ausgewählte kleine Schriften, 

Darmstadt, 1973; H. HUNGER (Hrsg.): Das byzantinische Herrscherbild, Darmstadt, 

1975; M. V. ANASTOS: Vox populi voluntas Dei and the Election of the Byzantine 

Emperor, in: Studies in Byzantine Intellectual History, III., London, 1979; D. 

SIMON: Princeps legibus solutus. Die Stellung des byzantinischen Kaisers zum 

Gesetz, in: D. NÖRR–D. SIMON (Hrsg.): Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel, 

Frankfurt a. M., 1984, 449–492; I. ČIČUROV: Gesetz und Gerechtigkeit in den 

byzantinischen Fürstenspiegeln des 6.–9. Jahrhunderts, in: L. BURGMANN–M. Th. 
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van a bizánci ideológiában, ezen eszmének legfontosabb legitimációs forrásai 

közé a második egyetemes zsinat 3. kánonját („Konstantinápoly püspökéé 

legyen a tiszteletbeli elsőség Róma püspöke után, mivel az: új Róma”) és a 

negyedik egyetemes zsinat 28. kánonját („ugyanazokat határozzuk el és 

szavazzuk meg mi is ugyanama Konstantinápoly, Új Róma legszentebb 

egyházának előjogairól; mert a régi Róma trónusának is megadták az atyák 

igazságosan az előjogokat, mivel az a város uralkodott”). 

A Moszkva mint „Harmadik Róma” elméletének vizsgálata során 

egyértelműen kiderül, hogy III. Iván először 1473-ban (a képviselője útján 

Sophia Palaiogogával, a bizánci császár unokahúgával IV. Sixtus pápa 

jelenlétében Rómában megkötött házassága után egy esztendővel) használt 

cári címmel még nem jelent meg a hivatalos ideológiában a „Harmadik 

Róma” gondolat. Ezt Filofej, pszkovi szerzetes fogalmazta meg először 1522 

és 1524 között „Mihail Grigorjevics úrhoz” írott levelében: „Tudd meg, 

…hogy az összes keresztény cárság a végéhez ért, és a mi uralkodónk 

egyetlen cárságában egyesült a prófétai könyvek szerint, az orosz cárságban: 

minthogy két Róma elbukott, a harmadik áll, és negyedik nem lesz.”
31

 

Moszkvában 1448-ban választottak először metropolitát, azonban csak 1589-

ben vált patriarchatus székhelyévé, s így lett a moszkvai pátriárka az akkori 

szinóduson elfogadott, ún. Alkotmányos Charta értemében a pátriárkák 

sorában az ötödik. S jóllehet, a „Harmadik Róma” elméletet az ortodox 

kánonjog nem recipiálta ugyan, az annál elevenebben élt az állami ideológia 

és a népi hit régióiban, s bírt egészen 1917-ig jelentős hatással.
32

 

Nagy Károly 800. december 23-án történt császárrá koronázásával 

hivatalos ideológia szintjén is az Imperium Romanum feltámasztását 

(renovatio imperii) valósította meg, illetve egyúttal elvitatta a basileus-tól a 

                                                                                                         
FÖGEN–A. SCHMINCK (Hrsg.): Cupido legum, Frankfurt am Main, 1985; J.-C. 

CHEYNET: Pouvoir et contestations a Byzance (963–1210), Paris, 1990; M. Th. 

FÖGEN: Das politische Denken der Byzantiner, in: I. FETSCHER–H. MÜNKLER 

(Hrsg.): Pipers Handbuch der politischen Ideen, II., München–Zürich, 1993, 41–85; 

J. HALDON: Das byzantinische Reich. Geschichte und Kultur eines Jahrtausends, 

Düsseldorf, 2002. 
31 Vö. W. van den BERCKEN: Holy Russia and Christian Europe. East and West inthe 

Religious Ideology of Russia, London, 1999. 146. skk. 
32 A Moszkva mint harmadik Róma-elmélethez lásd W. LETTENBAUER: Moskau das 

dritte Rom. Zur Geschichte einer politischen Thorie, München, 1961; J. 

MEYENDORFF: Byzantium and the Rise of Russia. A Study on Byzantino-Russian 

Relations in the Forteenth Century, New York, 1989; UŐ: Rome, Constantinople, 

Moscow. Historical and Theological Studies, New York, 1996; P. MARSHALL: 

Moscow, the Third Rome: the Origins and Transformations of a ‘Pivotal Moment’, 

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49 (2001), 61–86. 
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Római Birodalom kontinuitásának a jogát.
33

 III. Leó pápa levelében, 

amelyben a pápát jámbor életvitelre inti, Károly egyértelműen feltárja a 

király és a pápa feladatait, illetve e feladatok megoszlását: az uralkodó 

kötelessége, hogy Krisztus egyházát a pogányok támadásaitól és 

pusztításaitól fegyverrel megvédelmezze, s a katolikus hitet megerősítse, a 

pápa hivatása pedig az, hogy – akárcsak Mózes – Istenhez emelt kézzel a 

király fegyveres cselekményeit támogassa, hogy ezáltal a Krisztus nevének 

ellenségei feletti győzelmet számára biztosítsa.
34

 Ezzel megtörténik a VIII. 

                                                 
33 Nagy Károlyhoz az újabb irodalomból lásd S. ABEL–B. SIMSON: Jahrbücher des 

Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen, I–II., Berlin, 1969; W. BRAUNFELS et 

al. (Hrsg.): Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben I–IV., Düsseldorf, 1967; A. 

L. LANGSTON–J. O. BUCK (eds.): Pedigrees of Some of the Emperor Charlemagne's 

Descendants, Baltimore, 1974; S. EPPERLEIN: Karl der Große. Eine Biographie, 

Berlin, 1982; P. L. BUTZER et al. (Hrsg.): Karl der Große und sein Nachwirken. 

1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa, I–II.,   Brepols, 1997; M. KERNER: 

Karl der Große. Entschleierung eines Mythos, Köln, 2000; P. GODMAN–J. JARNUT–

P. JOHANEK (Hrsg.): Am Vorabend der Kaiserkrönung. Das Epos „Karolus Magnus 

et Leo Papa” und der Papstbesuch von 799., Berlin, 2002; R. SCHIEFFER: Die 

Karolinger, Stuttgart, 2006; J. SYPECK: Becoming Charlemagne: Europe, Baghdad, 

and The Empires of A.D. 800, New York, 2006; A. BARBERO: Charlemagne: Father 

of a Continent, Berkeley, 2004; R. MCKITTERICK: Charlemagne: The Formation of 

a European Identity, Cambridge, 2008; M. BECHER: Karl der Große, München, 

2007. Nagy Károly imperialisztikus politikájához lásd T. NÓTÁRI: Bavarian 

Historiography in Early Medieval Bavaria, Passau, 2010, 57. skk.; UŐ: An Early-

Medieval Show Trial – Tasilo III’s Dethronement, in: L. BECK VARELA–P. 

GUTIÉRREZ VEGA–A. SPINOSA (eds): Crossing Leagl Cultures, München, 2009, 

141–158; H. WOLFRAM: Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor 

seiner Entstehung 378–907., Wien, 1987, 208. skk.; P. CLASSEN: Karl der Große, 

das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums, 

Sigmaringen, 1985; O. HAGENEDER: Das ’crimen maiestatis’, der Prozeß gegen die 

Attentäter Papst Leos III. und die Kaiserkrönung Karls des Großen, in: H. MORDEK 

(Hrsg.): Aus Kirche und Reich. Festschrift für F. Kempf zu seinem 75. Geburtstag, 

Sigmaringen, 1983, 54–79; R. SCHIEFFER: Arn von Salzburg und die Kaiserkrönung 

Karls des Großen, in: H. DOPSCH–S. FREUND–. SCHMID (Hrsg.): Bayern und Italien. 

Politik, Kultur, Kommunikation (8.–15. Jahrhundert). Festschrift für K. Reindel zum 

75. Geburtstag, München, 2001, 104–121. 
34 Alcuinus, epistula 93. Nostrum est: secundum auxilium divinae pietatis sanctam 

undique Christi ecclesiam ab incursu paganorum et ab infidelium devastatione 

armis defendere foris, et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, 

sanctissime pater: elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adiuvare 

militiam, quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus christianus 

super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, et nomen domini 

nostri Iesu Christi toto clarificetur in orbe. 



 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonifác pápa által 1300-ban kiteljesített „két kard”-elmélet
35

 alapjainak a 

lefektetése, és egyúttal a császár imperialisztikus igényeinek elismerése.
36

 

I. Ottót (936–973) hatalomra kerülése után a korabeli szász krónikás az 

európai királyok között a legnagyobbnak nevezte. Ottó igényt tartott arra, 

hogy Itáliát és Rómát, s ezzel a császári koronát is megszerezze, annál is 

inkább, mert úgy vélte, hogy a magyarok feletti győzelemmel és a szláv 

misszió sikereivel mint a barbárok legyőzőjét, a kereszténység terjesztőjét és 

az egyház védelmezőjét megilleti a császári méltóság. Maga a császárrá 

koronázási szertartás 962. február 2-án zajlott le Rómában. A császári címet 

ettől kezdve a német királyok nyerhették el, ha Rómába mentek a 

koronázásra (azaz császár csak német király lehetett, de nem minden német 

király lett császár). I. Ottó tisztában volt császári hatalmának tényleges 

kiterjedésével és határaival: a „rómaiak és a frankok császárának” nevezte 

magát. Unokája, III. Ottó, nevelője és barátja, a kor legnagyobb tudósa, a 

francia Gerbert d’Aurillac
37

 (a későbbi II. Szilveszter pápa) hatására és 

sugallatára meghirdette a „római császárság felújításának” programját 

(renovatio imperii Romanorum). Természetesen a keresztény császárok, 

elsősorban Nagy Konstantin és Nagy Károly birodalmára gondolt, s 

koncepciójában a keresztény misszió központi szerepet játszott.
38

 Ezt fejezte 

                                                 
35 Vö. Lucas, Evangelium 22, 36. skk. 
36 Vö. W. LEVISON: Die mittelalterliche Lehre von den beiden Schwertern, Deutsches 

Archiv für Erforschung des Mittelalters 9 (1952), 14–42; H. HOFFMANN: Die beiden 

Schwerter im hohen Mittelalter, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 

20 (1964), 78–114. VIII. Bonifáchoz lásd Ch. T. WOOD: Phillip the Fair and 

Boniface VIII: State vs Papacy, New York, 1967; T. SCHMIDT: Der Bonifaz-Prozeß. 

Verfahren der Papstanklage zur Zeit Bonifaz’ VIII. und Clemens’ V., Köln–Wien, 

1989; J. COSTE (ed.): Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions 

des témoins (1303–1311), Rome, 1995; A. PARAVICINI BAGLIANI: Boniface VIII. Un 

pape hérétique?, Paris, 2003; M. MATHEUS–L. KLINKHAMMER (Hrsg.): Eigenbild im 

Konflikt. Krisensituationen des Papsttums zwischen Gregor VII. und Benedikt XV., 

Darmstadt, 2009. 
37 Gerbert d’Aurillac-hoz lásd F. EICHENGRÜN: Gerbert (Silvester II.) als 

Persönlichkeit. Leipzig–Berlin, 1928; M. JOUBERT: Gerbert-Sylvestre. Il premier 

pape francais, Aurillac, 1938; O. G. DARLINGTON: Gerbert, the Teacher, The 

American Historical Review 52/ 3 (1947), 456–476; K. F. WERNER: Zur 

Überlieferung der Briefe Gerberts von Aurillac, Deutsches Archiv für Erforschung 

des Mittelalters 17 (1961), 91–144; Z. J. KOSZTOLNYIK: The Relations of Four 

Eleventh-Century Hungarian Kings with Rome in the Light of Papal Letters, 

Church History 46/1 (1977), 33–47; P. RICHÉ: Gerbert d’Aurillac. Le Pape de l’An 

Mil, Paris, 1987. 
38 A renovatio imperii ideológiájához az újabb irodalomból lásd S. R. GRANUCCI: 

Renovatio Imperii Romanorum, San Francisco, 1970; G. ALFHOFF: Otto III., 
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ki azzal, hogy római császári titulusát kiegészítette a Jézus Krisztus szolgája 

(servus Iesu Christi), majd később az apostolok szolgája (servus 

apostolorum) címmel.
 

A kegyelemdöfést a csupán formálisan fennálló 

Sacrum Romanum Imperiumnak az austerlitzi csata adta meg. 1806. 

augusztus 6-án I. Ferenc lemondott a császári címről.
39

 (Meg kell 

jegyeznünk: a Sacrum Romanum Imperium szakirodalmi megnevezése, a 

Német-római Császárság történelmietlen, hiszen a „Heiliges Römisches 

Reich deutscher Nation“ fordítása, amely sohasem vált hivatalos névvé.) 

Freisingi Ottó Chronica sive Historia de duabus civitatibus című, a 12. 

század közepén írt művében Augustinus De civitate Dei című munkáját 

kívánta folytatni. A mű középpontjában az egymást váltó világbirodalmak 

sora (translatio imperii) áll, amely következetesen keletről nyugat felé halad 

az idő multával (asszírok, perzsák, görögök, rómaiak, germánok), illetve 

Európán belül is érvényesül (Róma, Bizánc, Nagy Károly Birodalma, a 

Langobárd Birodalom, a Sacrum Romanum Imperium). E birodalmak 

betetőzője az Ottó-féle Szent Római Birodalom, és amelynek a világ végéig 

fenn kell maradnia.
40

 

                                                                                                         
Darmstadt, 1997; K. GÖRICH: Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche 

Rompolitik und sächsische Historiographie, Historische Forschungen 18., 

Sigmaringen, 1993; P. E. SCHRAMM: Kaiser Rom und Renovatio. Studien zur 

Geschichte des römischen Erneurungsgedankens vom Ende des karolingischen 

Reiches bis zum Investiturstreit, I–II., Darmstadt, 1984; D. A. WARNER: Ideals and 

Action in the reign of Otto III., Journal of Medieval History 25 (1998), 1–18. 
39 Bővebben lásd K. O. FREIHERR VON ARETIN: Das Alte Reich 1648-1806, I–III., 

Stuttgart, 1993–1997; B. DIESTELKAMP: Recht und Gericht im Heiligen Römischen 

Reich, Frankfurt am Main, 1999; M. SCHNETTGER (Hrsg.): Imperium Romanum – 

irregulare corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der 

Zeitgenossen und der Historiographie, Mainz, 2002; G. SCHMIDT: Geschichte des 

Alten Reiches. Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495–1806, München, 1999; 

P. C. HARTMANN: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation in der Neuzeit 

1486–1806, Stuttgart, 2005; A. GOTTHARD: Das Alte Reich 1495–1806, Darmstadt, 

2003; B. STOLLBERG-RILINGER: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. 

Vom Ende des Mittelalters bis 1806, München, 2009. 
40 Otto Frisnigensishez bővebben lásd Ch. Chr. MIEROW: Bishop Otto of Freising: 

Historian and Man, Transactions and Proceedings of the American Philological 

Association 80 (1949), 393–402; J. A. FISCHERM (Hrsg.): Otto von Freising. 

Gedenkgabe zu seinem 800. Todesjahr, Freising, 1958; H.-W. GOETZ: Das 

Geschichtsbild Ottos von Freising. Ein Beitrag zur historischen Vorstellungswelt 

und zur Geschichte des 12. Jahrhunderts, Köln–Wien, 1984; H. GLASER: Bischof 

Otto von Freising (1138–1158), in: G. SCHWAIGER (Hrsg.): Christenleben im 

Wandel der Zeit, I., München, 1987, 56–79; C. KIRCHNER-FEYERABEND: Otto von 

Freising als Diözesan- und Reichsbischof, Frankfurt am Main, 1990; R. 
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Behatóbb vizsgálódást tenne szükségessé azon ideológia pontos 

feldolgozása, amely az újkor birodalmi törekvéseinek (például 

Spanyolország, a Brit Birodalom és az Egyesült Államok) a translatio 

imperii ideológiájába való illeszkedését mutatná ki – e gondolat vallási 

hátterének megszűnésével, pontosabban annak egyfajta kultúrmissziós 

legitimációval történő helyettesítésével. Itt természetesen csupán néhány 

pontot tudtam felvillantani a translatio imperii ideológiájának történetéből, 

ennek teljes körű feldolgozása önálló monográfiát igényelne. 

 

                                                                                                         
DEUTINGER: Engel oder Wolf? Otto von Freising in den geistigen 

Auseinandersetzungen seiner Zeit, in: C. DIETL–D. HELSCHINGER (Hrsg.): Ars und 

Scientia im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Ergebnisse interdisziplinärer 

Forschung. Georg Wieland zum 65. Geburtstag, Tübingen–Basel, 2002, 31–46; A. 

ARNOLD: Otto von Freising, in: J. WURST–A. LANGHEITER (Hrsg.): Monachia, 

München, 2005, 75. skk.; R. DEUTINGER: Das Privilegium minus, Otto von Freising 

und der Verfassungswandel des 12. Jahrhunderts, in: P. SCHMID–H. WANDERWITZ 

(Hrsg.): Die Geburt Österreichs. 850 Jahre Privilegium minus, Regensburger 

Kulturleben 4., Regensburg, 2007, 179–199. 
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AZ INTEGRÁCIÓ TERMÉSZETJOGI ALAPJAIRÓL 

 

PETRASOVSZKY ANNA

 

 

I. Az újkori természetjogi gondolkodás Európában 

Jóllehet, a természetjog lényegének eredetét az ókori görög filozófiai tanok-

ban, majd a középkorban virágzó keresztény teológia keretein belül lehet 

megtalálni, újfajta, a filozófiától és teológiától eltávolodó és valóban jogi 

kérdésekre koncentráló változata az újkortól kezd formálódni. Az 1600-as 

évektől egyre inkább olyan politikai filozófiai kérdések kerülnek az érdeklő-

dés középpontjába, mint a közhatalom eredete, legitimitása, a hatalomgya-

korlás célszerű vagy éppenséggel helyes módjai, az uralkodó és alattvalói 

közötti viszony, amelyek a jogi gondolkodás súlypontját a közjogi kérdések 

vizsgálata felé terelték. Ezt az irányvonalat legmarkánsabban a francia jogi 

humanizmus gondolatait befogadó holland világi természetjogi felfogás ka-

rolta fel, és egyben meg is határozta a természetjogi vizsgálódás azon felada-

tát, amely a jog átfogó rendszerének kialakítására, a jog olyan univerzális 

elveinek feltárására irányul, amelyek általános jelleggel képesek érvényesül-

ni. A természetjogi gondolkodók azokat a vezérelveket kezdték kutatni, ame-

lyek alapvetően szabályozzák az emberek együttélését.
1
 

Hugo Grotius szerint az appetitus socialitatis-t, az ember közösségi haj-

lamát Isten ültette az emberbe, akit eleve közösségi életre teremtett. Ennél 

fogva az ember képes feltárni azokat „a szükségszerűségeket, amelyek az 

ember közösségi létének harmonikusságát biztosítják”.
2
 Thomas Hobbes 

„természeti állapot-felfogásával és az ebből a társadalmi szerződéssel kilépő 

ember gondolatával”
3
 az uralkodó és alattvalók közötti kapcsolatra, valamint 
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1 FRIVALDSZKY János: Természetjog – eszmetörténet, Szent István Társulat, Budapest, 

2001, 219; Tim J. HOCHSTRASSER: Natural law theories in the early Enlightenment, 

Cambridge University Press, 2002, 176; POKOL Béla: Középkori és újkori jogtudo-

mány. Az európai jogi gondolkodás fejlődése, Institutiones Juris Szakkönyvek, Dia-

lóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2008, 139. 
2 POKOL: i. m. 139–140. 
3 POKOL: i. m. 142; Otfried HÖFFE: Immanuel Kant, Beck, München, 2007, 215; Fre-

derick COPLESTON: A History of Philosophy. The Enlightenment. Voltaire to Kant, 

Cornwall, 2003, 97. 
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az e relációban determinálódó ember státuszának kérdésére helyezi át a ter-

mészetjog vizsgálódásának fókuszát. Samuel Pufendorf 1660-ban megjelenő 

latin nyelvű művében részletesen számba veszi a közösségi élet jogi szabá-

lyozásának területeit, melynek során hangsúlyozza a közösségi szabályok 

ésszel való feltárhatóságát. Nála érhető tetten a Descartes és a francia gon-

dolkodók által kidolgozott geometriai gondolkodás fordulata, amely az eset-

jogi megoldásokból egy absztrakt rendezés mentén igyekezett a jog általáno-

san érvényesülő és logikai ellentmondásoktól mentes rendszerét felállítani.
4
 

Néhány évre rá, 1665-ben az angol John Locke hozott újat a társadalmi szer-

ződés elméletében, amennyiben a Hobbes-nál alávetési elven gyakorolt köz-

hatalommal szemben az ún. megbízási teóriát állította. Ennek értelmében az 

uralkodó csak megbízást kapott az alattvalóktól a közhatalom gyakorlására, 

azt úgymond csak kölcsönvette az alattvalóktól. Ebből következik az alattva-

lók ellenállási joga, mely az észből következő természetjogi szabályok meg-

sértése esetén érvényesíthető a zsarnoki uralkodóval szemben.
5
 A német 

protestáns tartományokban azonban Pufendorf radikalizmust elutasító felfo-

gása mutatkozott népszerűbbnek, és hamarosan követőkre talált Christian 

Thomasius, majd Christian Wolff személyében. Thomasius 1685-ben kiadott 

műve már olyan humánus felfogásnak is teret engedett, mint a kínzás bünte-

tőügyekben történő alkalmazásának megkérdőjelezése.  

Annak ellenére, hogy később a természetjog számos kritikát kapott – el-

sőként, de nem utolsósorban például a történeti jogi iskolától, amely tagadta 

és egyben spekulatívnak tekintette az ész által feltárható örök emberi szabá-

lyokat –, a természetjog számos olyan kérdésre irányította a figyelmet, 

amelynek vizsgálata az emberi társadalmak harmonikus együttélését szolgál-

ja. Valamennyi természetjogi koncepció kiemelt szerepet szánt a pacta sunt 

servanda elvének, mely csakis teljes szabadsággal bíró személyek, jogalany-

ok esetén érvényesülhet. A személynek mint jogok alanyának önálló indivi-

duumként való felfogása nem csak a minden embert megillető és alapvető 

jogokként aposztrofált emberi jogok katalógusának az előképe, hanem azt az 

emberi képességet is definiálja, amely kijelöli a közösségi élet jogi kereteit. 

A pacta sunt servanda elv alapján csakis a társadalmi szerződés lehet alapja a 

közösségi életnek. Az állam civitasként önjogú, azaz teljes joggal bíró 

civisek, polgárok szerződésen alapuló közössége. Az állam célja pedig nem 

más, mint annak biztosítása, hogy polgárai biztonságban gyakorolhassák 

                                                 
4 POKOL: i. m. 142. SZABÓ Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon, 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, 34. 
5 TAKÁCS Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elmélete, 

in: Államélet I. A modern állam elméletének előzményei és történeti alapvonalai 

(szerk.: Takács Péter), Szent István Társulat, Budapest, 180–180. 
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jogaikat, melyeknek szabályait – a természetjogászok felfogása értelmében – 

a tételes jogon kívül a természetjog örökérvényű elvei is meghatározzák. 

A természetjog érdeklődése az univerzális érvényű jogelvek megismerése 

iránt a jogegységesítés, a jog integrációjának folyamatát is előmozdította. 

Ennek első gyakorlati eredménye lett a kodifikációs tevékenység beindulása, 

majd fellendülése a 19. században. 

Már az 1700-as évek végén Christian Wolff a természetjognak egy olyan 

rendszerét fejlesztette ki, amely alapul szolgálhatott az 1800-as évektől elin-

duló német és osztrák kodifikációk számára. Wolff ugyanis oly részletekbe 

menően konkretizálta a Pufendorf által túlzottan absztrakt módon megraga-

dott természetjogot,
6
 hogy az így már alkalmasnak mutatkozott arra, hogy 

olyan természetjogász-kodifikátorok, mint Carl Anton Martini, valamint 

Franz Zeiller kodifikációs tevékenységük
7
 során bátran támaszkodhassanak a 

wolffi koncepcióra. 

Ekkorra azonban már Immanuel Kant munkássága hozott újat a termé-

szetjogi gondolkodás terén. Az erkölcs és jog elhatárolásán túl az ember 

szabadságra való képességének hirdetésével tudományos igényű rendszerbe 

foglalta a természetjogot. Kantnál a személy mint jogképes alany jelenik 

meg,
8
 és azzal, hogy olyan gondolati  formákat keres, amelyek szabályai 

szerint az emberek képesek megkülönböztetni a jogot a jogtalanságtól, etikai-

lag is megalapozza a pozitív jogot. A természetjog feladata nála is az, hogy 

meghatározza azokat a változatlan alapelveket, amelyek minden pozitív sza-

bályozás alapjai.
9
 Ettől kezdve a természetjogászok vallják, hogy a tiszta ész 

alapján belátható: bármely ember lehet jogok alanya, hogy ennek deklarálá-

sával aztán minden jogintézményt az emberi szabadságból vezessenek le.  

Kantnak Az örök békéhez című műve a 18–19. század fordulójára kialaku-

ló természetjogi koncepció foglalata, amely megvalósítani látszik a termé-

szetjog alapvető célját, hogy feltárja és lefektesse az emberi közösségek har-

monikus együttélésének egyetemes szabályait. A békés együttműködés felté-

tele Kant szerint a nemzetek összefogása, integrációja. Az egyes különálló 

államokra úgy kell tekinteni, mint a természeti állapotban lévő egyes embe-

rekre. A természeti állapot pedig nem a béke, hanem éppen ellenkezőleg, a 

                                                 
6 POKOL: i. m. 143–144. 
7 Peter STEIN: A római jog Európa történetében (ford.: Földi Éva), Osiris Kiadó, 

Budapest, 2005, 149. 
8 Immanuel KANT: A tiszta ész kritikája (ford.: Alexander Bernát–Bánóczi József), 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971, 198. 
9 Immanuel KANT: Az erkölcsök metafizikája, in: Az erkölcsök metafizikájának alap-

vetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája, Gondolat Kiadó, Buda-

pest, 1991, 416. 
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háború állapota. Ennek megszüntetésére célszerű az egyes államoknak nép-

szövetséget alkotni vagy népszövetségbe lépni, amely képes garantálni a tag-

államok jogait, biztosítani azok békés gyakorlását. Kant olyan integrációt 

vázol fel, amelyben az egyes nemzetek, államok nem olvadnak egyetlen 

államba, úgynevezett népállamba. A tagállamok egymással szemben álló 

jogait úgy kell fontolóra venni, mint „megannyi különálló állam jogait”, nem 

pedig olyanokét, amelyek egyetlen államban olvadnak össze – hangsúlyozza. 

A közösségi jognak, amelyet Kant népjognak nevez, a természetjog elveinek 

megfelelően a szabad államok föderalizmusán kell alapulnia.
10

 Mivel az 

egyes tagállamok „belsőleg már törvényes alkotmánnyal bírnak”, egy tágabb 

érvényű alkotmányos keretbe erővel nem kényszeríthetők be, ez utóbbi érvé-

nyesülését csakis az egyes tagállamok közötti szerződés garantálhatja. Ez a 

szerződés azonban nem lehet a már jól ismert békeszerződés (pactum pacis), 

amelynek a rendeltetése csak egy háború lezárása. A célszerű szerződés for-

mája Kant szerint a békeszövetség (foedus pacificum) lehet, mert csak ennek 

a szerződésfajtának a rendeltetése az, hogy egyszer s mindenkorra valameny-

nyi háborút lezárjon. Kant szerint a föderalitás ezen eszméjének lassan min-

den államra ki kell terjednie. S ez az út elvezet az örök békéhez – véli Kant.
11

  

 

II. Természetjogi gondolkodás Magyarországon a 19. század első 

felében  

A 18–19. század fordulóján a természetjognak azt a legújabb koncepcióját, 

amelyet már Immánuel Kant nézetei hatottak át, Magyarországon Franz 

Zeiller és Franz Egger osztrák természetjogászok nyomán Szibenliszt Mihály 

foglalta össze Institutiones juris naturalis címmel, melyet a Győri Jogakadé-

mián, majd a Pesti Egyetem jogi fakultásán oktatott az 1820-as, 1830-as 

években. Természetjogi műve olyan gondolatok közvetítését tette lehetővé, 

amely a korabeli társadalom rendi megosztottságának felszámolására volt 

alkalmas. A jognak kanti értelmezés szerint történő definiálása során rámutat 

arra, hogy míg a természetjog univerzális érvényű elveket fogalmaz meg, 

addig a pozitív jog partikuláris jellegű, bizonyos sajátos feltételekhez kötött-

ség, azokhoz igazodás jellemzi. Ezzel Szibenliszt nem a pozitív jogok jelen-

tőségét kívánja megkérdőjelezni, éppen ellenkezőleg, magának a természet-

jogi vizsgálódásnak célját jelöli ki, amely vizsgálódás – véleménye szerint – 

elméleti jellegéből fakadóan a pozitív jogok gyakorlatának jobb megértését 

szolgálja.   

                                                 
10 Immanuel KANT: Az örök béke (ford.: Babits Mihály), Új Magyarország Kiadó, 

Budapest, 1918. 
11 KANT: Az örök béke, 11. 
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A jog cselekvési szabadságként való értelmezéséből kiindulva és abból, 

hogy bárki lehet jogok alanya,
12

 Szibenliszt hangsúlyozza, hogy a jogok 

gyakorlásának az ember elszigetelt létében nincs jelentősége, a joggyakorlás-

nak az ember társas viszonyában van relevanciája.  Valamennyi jogosultságot 

az ember személyiségi jogára vezeti vissza, amelyen a jogok alanyaként 

megjelenő, racionális és szabadságát megőrző, arra igényt tartó ember méltó-

ságát kell érteni. Így az ember önfenntartáshoz való joga, személyes szabad-

sága és egyenlősége olyan keretet jelölnek ki, amelynek középpontjában a 

függetlenség joga áll, melynek folytán önmagunk felett saját beleegyezésünk 

híján nem kell semmilyen idegen hatalmat elismernünk. Valamennyi velünk 

született jog jellemzője az egyenlőség.
13

 Az egyéni szabadság hangsúlyozása 

az államhatalom önkényes megszerzésének jogtalanságát vonja maga után. A 

polgároknak a közjogi viszonyban megmutatkozó alávetett státusza csakis 

törvényeknek való alávetettséget jelenthet Szibenliszt szerint, aki egész ter-

mészetjogát és azon belül állameszményét az egyéni szabadságra alapozza.  

Ez a gondolatmenet talál visszhangra tanítványánál, Eötvös Józsefnél, aki 

fő művében a 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra cím-

mel az emberiség civilizációs törekvéseit vizsgálja. E törekvéseket minden 

időben az egyéni szabadság tartja folytonos mozgásban, ennek köszönhető az 

emberiség minden téren megnyilvánuló fejlődése. A haladás csak addig ter-

jed, amíg a szabadság.
14

 A civilizációs fejlődés – Eötvös szóhasználatában 

polgárosodás – csak akkor lehet tartós, ha fokozatosan, lépésről lépésre megy 

végbe, mivel a radikális mozgások a forradalmak negatív következményeivel 

járnak, hiszen az erőszak a haladást lehetővé tévő szabadság ellen ható erő.
15

   

A polgári haladást meghatározó fokmérőnek Eötvös az emberi méltóság 

elismerését tekinti, mely az egyenlőség elvének szükségszerű következmé-

nye. Minden haladás az egyes eszmék kölcsönhatásának eredménye, így a 

polgári haladás is csak akkor lehetséges, ha különböző egyéniségek (entitá-

sok), nemzetek egymással kölcsönhatásban állnak. Az elszigetelt népek kivé-

tel nélkül a polgárosodás legalacsonyabb fokán ragadtak – mutat rá Eötvös.
16

 

                                                 
12 „Sola ratione …agnovimus, quemlibet hominem esse subjectum jurium” 

(SZIBENLISZT Mihály: Institutiones Iuris Naturalis I., Eger, 1821,  liber I, pars I, 

caput I, 42. §, 46). 
13 „…haec [jus] aequitatis non est per se subsistens jus, sed potius proprietas omnium 

jurium connatorum” (SZIBENLISZT: i. m., liber I, pars I, caput II, 54. §, 62–63). 
14 EÖTVÖS József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra I–II., Ma-

gyar Helikon Kiadó, Budapest, 1981, 197. 
15 EÖTVÖS: i. m. 485.  
16 EÖTVÖS: i. m. 485. 
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A szabadság eszméje minden emberrel veleszületett. Az egyenlőség esz-

méje pedig ezen velünk született vágy kiteljesítésének eszköze, ami arra irá-

nyul, hogy mindenki egyforma mértékben jusson a szabadság élvezetéhez – 

fűzi tovább Szibenliszt gondolatát az egyenlőségről Eötvös.  

A polgári fejlődést bizonyos igények iránti szükségérzet lendíti előre. Ily 

szükséglet eredményeként jött létre az állam mint az egyén szabadságának 

elsődleges garanciája.
17

 A polgárosodás magasabb foka azonban mindig 

nagyobb közösségek alakulását is maga után vonja. A műveltség emelkedé-

sével szélesebb körű szövetségek igénye lép fel, s a kölcsönös védelem, a 

közös érdekek is az egyes népek közötti közeledést eredményezik. A kanti 

elképzelést követi Eötvös, amikor egyetértését fejezi ki azokkal, akik „a szö-

vetségi rendszerben látják a legjobb eszközt a függetlenség megóvására”.
18

 

Európa önállóságát, népei polgárosodásának szabad fejlődését Eötvös a 

korabeli viszonyok figyelembevételével attól teszi függővé, hogy mennyire 

képesek az egyes népek, nemzetek nagyobb államokba tömörülni.
19

 Ebben a 

tekintetben előrevetíti egy európai államszövetség létrejöttének lehetőségét 

is, amikor így fogalmaz: „Ha Nyugat-Európa különböző államainak jelen 

állását vizsgáljuk: oly sok elemet találunk, miből szilárd szövetség kötelékei 

nőhetik ki egykor magukat.”
20

 Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy min-

den szövetségi rendszer feltételektől függ, melyek szerinte a következők: 

eszmerokonság a legfontosabb viszonyok tekintetében, érdekközösség és 

közös cél. Ezek azok a kötelékek, amelyek egy szilárd szövetség kohézióját 

képesek megteremteni, s csak e feltételek folytonos fennállása garantálhatja 

annak tartósságát. Európa népeiről megállapítja, hogy polgárosodásuk tekin-

tetében a legfontosabb viszonyok és fogalmak nem mutatnak jelentős eltérést. 

Az érdekközösség leginkább a szabad kereskedelem elvében nyilvánul meg 

előtte. A közös cél kirajzolódását sem tartja oly távolinak, hogy feltevése 

utópiának tűnjék, bár utal arra, hogy ebben a tekintetben Európa népeinek 

még sok akadályt kell leküzdeniük.
21

 Eötvös szerint a nagyobb államok, 

államszövetségek létét nem veszélyezteti az, ha a polgárokat nagyobb mérté-

kű egyéni szabadsággal ruházzák fel,
22

 mely megállapítás kiindulópontja 

azoknak az elveknek, amelyek mentén egy ilyen államszövetség felépíthető.  

Magyarország 19. század közepén megvívott nagy „integrációs-

konfliktusának”, a Habsburg Monarchiában Ausztriához, illetve az Ausztriát 

                                                 
17 EÖTVÖS: i. m. 390.  
18 EÖTVÖS: i. m. 132. 
19 EÖTVÖS: i. m. 61.  
20 EÖTVÖS: i. m. 132. 
21 EÖTVÖS: i. m. 131.  
22 EÖTVÖS: i. m. 61.  
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is képviselő közös uralkodóhoz fűződő viszonyának alakításában kulcsszere-

pet játszó, ugyancsak Szibenliszt-tanítvány Deák Ferencnek is „egész jog-

szemlélete az elvont igazságok rendszerére, a természetjogra épült. A jog és 

igazság viszonya gyakori hangsúlyt kapott reformkori felszólalásaiban”. Egy 

1833-ban elmondott beszédében kijelentette: „Van egy törvény…, amelyet a 

hatalom és erőszak el nem nyomhatott, amely nélkül írott jog igazságos és 

boldogító nem lehet: ez a természetjog megszeghetetlen törvénye.”
23

  

A szerződéses kapcsolatok helyes elveire hivatkozással verte vissza Deák 

a magyar alkotmányossággal szemben az abszolutizmus jogszerűségének 

alátámasztásául szolgáló osztrák jogeljátszási elméletet: „Gyakran hallottuk 

már azon tant ismételtetni, hogy midőn két szerződő fél között az egyik meg 

nem tartja a szerződés pontjait, a másik sem köteles azt megtartani. E tan a 

»Verwirkungstheorie«, melyet mi a közjog terén mind elméletileg, mind 

gyakorlatilag helytelennek tartunk. De azon tan, melyet a »B.« hirdet, hogy 

midőn a kötött szerződést az egyik fél minduntalan megszegte s minden 

újabb és határozottabb biztosítások és igéretek daczára újra és ismételve a 

szerződés ellen cselekedett, a másik félnek se legyen többé joga a szerződés 

megtartását kívánni, hanem azt egyoldalúlag átalakítani, sőt részben meg-

semmisíteni legyen kénytelen – valóban új tan, és meglepőleg sajátságos.”
24

 

És ez a természetjogi szerződéselmélet-érvelés jelenik meg a kiegyezést 

megalapozó híres húsvéti cikkében, valamint az azt követő országgyűlési 

beszédeiben, amikor arra hivatkozik, hogy a Pragmatica Sanctio „azon állami 

alapszerződés, mit a magyar nemzet 1723-ban az uralkodóházzal kötött”, s ha 

az egyik fél (az uralkodó) meg is szegte a szerződést, a másik fél (a magyar 

nemzet) joggal követelheti a szerződés betartását. 

 

III. Zárszó 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a 19. század első felére az idézett 

természetjogi gondolkodók a társadalmi és nemzetek közötti integráció nél-

külözhetetlen elemének elsősorban a szabad akaratot, az ember személyes 

szabadságát és az ezt gyakorlatban is kiteljesítő szerződéses szabadság esz-

méjét, valamint a pacta sunt servanda elvét tekintették, melyeknek teoretikus 

kidolgozása a természetjogászok elvitathatatlan érdeme. 

 

                                                 
23 STIPTA István: Deák Ferenc nézetei a jogról, igazságról és hatalomról, Jogtörténeti 

Szemle 2003/3, 1.  
24 DEÁK Ferenc: Első felirati javaslat az 1861-es Országgyűlésen, Pest, 1861. május 

13., in: Válogatott politikai írások és beszédek II., Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 
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AZ EURÓPAI ESZME TÖRTÉNETE FRANCIAORSZÁGBAN 

1300–1900 KÖZÖTT 

 

PÓKECZ KOVÁCS ATTILA

 

 

Európa régi idők óta egyik meghatározó államaként Franciaország jelentős 

szerepet játszott az Európai Unió kialakulásának folyamatában.
1
 Közismert 

tény, hogy az Európai Szén- és Acélközösség (ÉSZAK) 1951-es 

létrehozásánál francia gondolkodók, így elsősorban Jean Monnet és Robert 

Schuman kezdeményező szerepet játszottak.
2
 Magának az Európai Uniónak 

az alapításánál pedig Jacques Delors bírt meghatározó befolyással.
3
 Az 

európai integráció kezdeti szakaszában, amikor még csak hat tagállam alkotta 

közösségekről beszélhettünk – a korábban említett mellett 1957-ben 

létrehozott Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia 

Közösség (EAK) is ide értendő – az európai jog kialakulására a francia jogi 
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kultúra jelentős hatást gyakorolt.
4
 Ez különösen az Európai Bíróság 

szervezetrendszerének felépítésében, a bírák között használt francia 

munkanyelvben, az ítéletek szerkesztési gyakorlatában, illetve a főtanácsnok 

(avocat général) jogintézményének az európai jogrendben való 

meghonosodásában mutatkozik meg.
5
 A kép teljessége érdekében 

szükségesnek tartom azt is megjegyezni, hogy bár számos vezető francia 

jogász szerepet játszott az európai jog kialakításában, az 1950-es évek elején 

a párizsi jogi kar közjogászainak jelentős része még elutasította az alapító 

szerződések támogatását.
6
 

Az egyes európai jogintézményekre kifejtett francia jogi hatások mellett 

az európai egység gondolata azonban már évszázadokkal korábban megjelent 

a francia tudományos szakirodalomban. Így elsőként ennek a szellemi 

fejlődésnek fontosabb mérföldköveit veszem górcső alá a 14. századtól a 18. 

század végéig. Az európai egység eszméje a tudományos és a szellemi élet 

világából a 19. században több francia gondolkodó és államférfi életművének 

központi kérdésévé vált.
7
 A következőekben tehát az egyes francia szerzők 

Európa politikai megszervezésével kapcsolatos nézeteit vizsgálom meg a 

középkortól kezdődően a 19. század végéig úgy, hogy életművüket ugyan 

autonóm szellemi eredményként ismertetem, azonban szükségesnek tartom 

felhívni arra is a figyelmet, hogy ezeket az elképzeléseket az adott kor 

történelmi adottságai jelentős mértékben meghatározták. 

 

I. Az európai egység gondolatának francia eszmei előfutárai (1300–

1800) 

Franciaországban a központosított monarchia létrejötte óta találkozhatunk az 

európai egységre vonatkozó doktrínák első modern megfogalmazásaival.
8
 

Elsőként a 13. és 14. század fordulóján tevékenykedő jogtudóst Pierre 

                                                 
4 SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Az Európai Unió közjogi alapjai I., Dialóg Campus, 

Budapest–Pécs, 2003, 23–28. 
5 Stéphane LOPEZ: État et enjeux du multilinguisme dans les institutions européennes, 

in: Langues et construction européenne (Hanf, Dominik, Malacek, Klaus, Muir, 

Eliz), Peter Lang, Bruxelles, 2011, 11–19; Marc-André GAUDISSART: Le régime et 

la pratique linguistiques de la Cour de justice des Communautés européennes, in: 

Langues et construction européenne (Hanf, Dominik, Malacek, Klaus, Muir, Eliz), 

Peter Lang, Bruxelles, 2011, 137–157. 
6 Frédéric AUDREN–Jean-Louis HALPÉRIN: La culture juridique française. Entre 

mythes et réalités XIXe –XXe siècles, CNRS Éditions, Paris, 2013, 252–257. 
7 Charles ZORGIBE: Histoire de la construction européenne, Presses Universitaires de 

France, Paris, 1993, 1–2. 
8 Jean-Baptist L. DUROSELLE: L’idée d’Europe dans l’histoire, Denoël, Paris, 1965. 
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Dubois-t (1255?–1321) kell megemlítenünk, aki IV. (Szép) Fülöp (1285–

1315) francia király tanácsadójaként és jogászaként a keresztény világ 

békéjét tartotta elsődlegesnek, s ebből a célból egy, a különböző 

nemzetállamok közötti konfliktusok békés megoldását elősegítő nemzetközi 

bíróság felállítását tartotta célszerűnek.
9
 Pierre Dubois tanulmányait a párizsi 

egyetemen folytatta, ahol többek között Aquinói Szent Tamás kurzusait is 

hallgatta.
10

 Tanulmányai befejeztével ügyvédként és bíróként is 

tevékenykedett, majd 1300-tól kezdődően a bailli tisztségét is betöltötte, 

aminek lényege a korona érdekeinek védelme volt a bíróságok előtt, illetve 

bíráskodnia kellett minden olyan ügyben, amely a király jogszolgáltató 

hatáskörébe tartozott. A későbbiekben két alkalommal is (1302-ben és 1308-

ban) szülőföldjének, a normandiai Coutence-nak a harmadik rendi 

képviselője lett a francia rendi gyűlésben. Az egyházi ügyekben királyi 

ügyvédként is eljárt 1306-tól kezdődően, illetve élete további részében Artois 

grófság birtokügyeinél bíróként működött. A francia közéletben is élénken 

részt vett, több esszét írt korának uralkodó politikai eszméinek támogatására. 

Mindvégig meggyőződésből támogatta IV. Fülöp politikáját, több kérdésben 

még a pápával is szembefordult.
11

 Témánk szempontjából jelentős 

tanulmányát 1306-an tette közzé „De recuperaione terrae sanctae” címmel. 

Írásának kiindulópontja egy újabb keresztes háború megindítása volt, ehhez 

azonban először a keresztény uralkodók közötti béke megteremtését kell 

megvalósítani. Joggal tette fel a kérdést: hogyan várható el a francia, német, 

itáliai, spanyol lovagoktól, hogy együtt harcoljanak a kereszténység 

ellenségeivel szemben, ha saját uralkodóik egymással szemben háborúznak? 

Így Dubois mindenekelőtt az észak-itáliai hatalmak (Velence, toszkán és 

lombard városok) közötti fegyveres konfliktusok megszüntetését javasolta, 

egy európai döntőbíróság felállításával.
12

 Az európai döntőbíróság kilenc 

személyből állt volna úgy, hogy a bírákat az egyházi bíróságok szakértő, 

bölcs és hívő tagjai közül javasolta kiválasztani függetlenségük biztosítása 

érdekében oly módon, hogy hármat a prelátusok közül, hármat-hármat az 

érdekelt felek javaslatára jelöltek volna. A bírák egy megfelelő helyen 

                                                 
9 Jean FAVIER: Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel, Journal des 

savants, 1969, 99–100. 
10 Franciszek DRAUS: Critique historique de l’idée européenne I. Les précurseurs 

introuvable: histoire d’une mythologie du Moyen Age àla fin du XXe siècle, Office 

d’Édition Imression Libraire, Paris, 2009, 49–62. 
11 DRAUS: i. m. 49–50. 
12 BÓKA Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Napvilág Kiadó, 

Budapest, 2001, 32–33. 
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összeülve a felek indítványainak tanulmányozása után hirdették volna ki 

ítéletüket. Az ítélettel elégedetlen felek ezt követően az ítélet megváltoztatása 

vagy megerősítése és az egyház archívumaiban való megőrzés érdekében az 

apostoli szentszék elé utalhatták volna az ügyet. Fontos azonban megjegyezni 

azt, hogy a politikai választott bíróság felállítása csak másodlagos kérdés 

Dubois számára, azt csak a Szentföldön megvalósítandó keresztény uralom 

egyik feltételének tartotta. Így ennek a gondolatnak a több száz oldalas 

műben csupán egy oldalt és néhány sort szentelt. Egyébként Pierre Dubois 

korában a politikai ügyek választott bírói (arbitrage) megoldása általánosan 

elterjedt gyakorlat volt, így nevéhez nem köthető semmilyen új jogi formula 

feltalálása. A középkori politikai arbitrage a konfliktusok megoldása 

érdekében a következő procedúrát követte. A felek bizonyos kérdésekben 

kompromisszumot kötnek, amelynek tartalmát kölcsönösen megerősítik, míg 

a továbbra is vitás kérdéseket egy független személy vagy egy általuk 

felállított bizottság megítélésére bízzák. Az így felállított bizottságokba a 

tagokat paritásos alapon delegálták. Magának a választott bírói eljárásnak a 

gondolata a római jog hatására terjedt el Európa-szerte, aminek alapján a 

felek jogvitájuk eldöntését egy független harmadik személyre bízzák.
13

 A 

rómaiakhoz képest a középkori jog gyakran a pápát tette meg „a legfőbb 

választott bírónak”. A középkorban a választott bírói ítéleteket gyakran 

szankcionálták vagyoni jellegű büntetésekkel is, így vagyonelkobzást is 

alkalmazhattak, sőt a fizikai kényszer is előfordult mint eszköz a meghozott 

ítéletek elfogadtatására. A választott bírósági eljárás tehát politikai ügy volt, s 

általában ad hoc jelleggel működött. Pierre Dubois újítása egyértelműen az 

volt, hogy állandó intézménnyé kívánta tenni a béke megőrzése érdekében.
14

 

A 142 paragrafusból álló tanulmányában korának tényleges hatalmi 

viszonyaiból kiindulva, emellett még egy olyan fejedelmi szövetség 

gondolatát is felvetette, amelynek élén az államfők kongresszusa állna. A 

pápa és a fejedelmek zsinatot alkotnának, az államok pedig föderációba 

tömörülnének. A föderáció felett a pápa által összehívható nemzetközi 

döntőbizottság állna.
15

 Bár elképzelései nem mentesek az ellentmondásoktól, 

a keresztény uralkodók által állandó képviselettel megalapított egyetemes 

jellegű állandó választott bíróság gondolata mindenképpen az európai egység 

egyik fontos intézményének, a tagállamok választott bíráiból álló 

jogszolgáltató fórumra emlékeztet, azok csírájának tekinthető. Korszakalkotó 

                                                 
13 Max KASER–Rolf KNÜTEL: Römisches Privatrecht, Verlag C. H. Beck, München, 

2014, 280. 
14 DRAUS: i. m. 59–62. 
15 NÉMETH István: Európa tervek 1300–1945, Visszapillantás a jövőbe, ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest, 2001, 47–48. 
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jelentőségűnek tekinthető abból a szempontból is, hogy az európai 

kontinensre koncentrálva a nemzetállamok közti együttműködést az 

államfőkből (uralkodók) álló tanácsra bízta volna. 

A vallásháborúk utáni Franciaország időszakában működő Émeric Crucé 

(Émeric de la Croix 1590?–1648) Párizsban oktató szerzetes és 

matematikatanár 1623-ban tette közzé « Le Nouveau Cynée ou Discours 

d’Éstat représentant les occasions et moyens d’establir une paix générale et 

la liberté de commerce pour tout le monde » című művét.
16

 A címben is 

szereplő Cinéas a Kr. e. 3. században tevékenykedő thesszáliai görög 

diplomatára utal, aki Pyrrhus epiruszi király tanácsadója is volt. Az ókori 

szerző, Plutarkhosz Cinéast olyan politikusként jellemezte, aki főként a 

békevágy megtestesítőjeként írható le. A címválasztás egyben utal Émeric 

Crucé fő politikai és filozófiai hitvallására is, amely a békét állította 

középpontjába.
17

 Pacifizmusa radikálisnak is tekinthető abból a szempontból, 

hogy az általa óhajtott világrend legfőbb értékévé tette azt. Ennek elérése 

érdekében az államfők állandó gyűlését kívánta felállítani Velencében, ahol 

nagyköveteik által a monarchiák és a köztársaságok a nemzetközi 

konfliktusok megoldásán fáradoznának, amely egyrészt lehetővé tenné a béke 

fenntartását, másrészt hozzájárulna a nemzetközi kereskedelem fejlődéséhez 

is.
18

 Ezzel feltehetően az első állandó nemzetközi szervezet felállítására tett 

javaslatot, másrészt ő volt az egyik első megfogalmazója a szabad árucsere és 

nemzetközi béke közötti kapcsolat jelentőségének is.
19

 A nagykövetek 

tanácsának elsődleges feladata az uralkodók közti, elsősorban területi 

konfliktusok rendezése lett volna. Döntéseit a szótöbbségi szabály 

alkalmazásával hozta volna, és kötelezőek, azonnal végrehajthatóak lettek 

volna. A döntések figyelmen kívül hagyása esetén a többi uralkodó a 

meghozott közös döntés kikényszerítésére fegyveres erőszakot is 

alkalmazhatott.
20

 Ez a gyűlés egyben az államok közti egységet is 

szolgálhatná azzal, hogy a szabad kereskedelem biztosításával egy 

nemzetközi pénzügyi referencia rendszert és közös mértékegységrendszert is 

                                                 
16 Alain FENET: Emeric Crucé aux origines du pacifisme et de l’internationalisme 

moderne, Miskolc Journal of International Law 1/2 (2004), 21–34. 
17 BÓKA: i. m. 39–40. 
18 Émeric CRUCÉ: Le Nouveau Cynée ou Discours d’Éstat représentant les occasions 

et moyens d’establir une  une paix générale et la liberté de commerce pour tout le 

monde, La Presse Universitaires de Rennes, Rennes, 2004 (réédition), 72. 
19 DUROSELLE: i. m. 97; FENET: i. m. 25–26. 
20 DRAUS: i. m. 94–95. 
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létrehozna.
21

 Az állandó béke (la paix perpétuelle) megőrzése szempontjából 

meghatározónak tartotta a területi status quo fenntartását, vagyis azt, hogy a 

szuverén államok elismerjék a határok megváltoztathatatlanságát.
22

 

Hangsúlyozta az államoknak a társadalmi felelősségét is a közjó 

megvalósításában, és javaslatot tett bizonyos tevékenységek közös 

finanszírozására is. Messze a mai európai együttműködési rendszeren 

túlmutató javaslattal állt elő, amikor az államoknak ezt a sajátos szövetségét 

nem csak a keresztény államok között képzelte el, hanem véleménye szerint 

ez kiterjedne a „törökökre, perzsákra, franciákra, spanyolokra, zsidókra vagy 

mohamedánokra” is. Az állandó gyűlés („világparlament”) színhelyéül 

központi fekvése miatt Velencére tett javaslatot, mivel tengeren távoli 

országokból (Perzsia, Kína, Etiópia, India) is könnyen elérhető volt. Az 

állandó székhelyű velencei tanácsban az uralkodókat nem tekintette 

egyenrangúnak, köztük rangsort állított fel, s ez a követeikre is 

automatikusan vonatkozott. Az első hely szerinte a pápát, a katolikus egyház 

fejét illetné meg, őt követné a török szultán, aki hatalmas és tekintélyes 

uralkodó, és egyben a „második Rómának” tekintett Konstantinápolyt is 

birtokolja. A harmadik hely a császáré, a negyedik a francia királyé, a 

további helyeken a világ többi uralkodója osztozott volna. Crucé jelentősége 

abban áll, hogy elsőként ő tett javaslatot az egész világra kiterjedő gazdasági 

és politikai unióra, amelynek létrehozási indokainál első helyen a béke tartós 

megőrzése állt. A nagykövetek közreműködésével létrejövő állandó 

képviselők tanácsának intézménye magában hordozta a mai Európai Unióban 

is működő Állandó Képviselők Bizottságának (COREPER) a csíráit.
23

 A 

kereskedelem megkönnyítése érdekében egységes pénznemet és a közlekedés 

szabadságát biztosító békerendszert javasolt.
24

 

A francia történelem kiemelkedő jelentőségű személyisége Maximilien de 

Béthune, Sully hercege (1559–1641). Sully herceg hugenotta családban 

született, s vallási meggyőződéséhez élete végéig hű maradt. Fontos politikai 

tanácsadó szerepet játszott a francia kálvinisták vezetőjének számító Navarrai 

Henrik mellett, aki az ő tanácsára 1593-ban áttért a katolikus hitre. Navarrai 

Henrik IV. Henrikként francia király (1589–1610) lett, aki mellett Sully 

főként pénzügyi tanácsadóként dolgozott, sőt még más fontos katonai 

tisztségeket (a tüzérség mestere) is betöltő első miniszter lett. IV Henrik 

halála után politikailag háttérbe szorult, s visszavonult a Loire melletti 

kastélyába. Itt korábbi politikai pályafutását bemutató emlékiratainak 

                                                 
21 CRUCÉ: i. m. 210–213. 
22 CRUCÉ: i. m. 191. 
23 SZALAYNÉ SÁNDOR: i. m. 149–151. 
24 NÉMETH: i. m. 59–60. 
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(Mémoires…) megírásán dolgozott, amely csaknem 30 évet vett igénybe, s 

nem csak azért, mert sok mindent kívánt elmesélni, hanem azért is, mert 

szakadatlanul módosította politikai múltját. Emlékiratainak első két kötetét 

1638-ban tette közzé. Az elsőben politikai pályafutásának 1572 és 1600, a 

másodikban 1601 és 1605 közötti időszakát tárgyalta. Az 1606 és 1610 

közötti évek emlékiratai csak halála után, 1662-ben jelentek meg szintén két 

kötetben. Az európai egység gondolata szempontjából az 1632. évben kelt 

„Nagy terv” (Hauts et magnifiques desseins) című emlékirat töredék játszik 

fontos szerepet.
25

 Ebben a töredékben azt javasolta, hogy egyesítsék Európát 

az egyensúly tökéletesítése és intézményesítése révén. Az európai béke 

megteremtésének célja Sully-nél korának politikai viszonyaiból kiindulva a 

Habsburgok európai hegemóniára irányuló törekvései ellen születtek.
26

 Új 

európai államrendszert kívánt létrehozni, egyfajta Katolikus Köztársaságot 

(Respublica Christiana), amelynek keretében tizenöt állam működött volna 

az egyenlőség és az egyensúly biztosítása érdekében. Köztük hat állam 

örökös monarchia lett volna (Franciaország, Spanyolország, Anglia, Dánia, 

Svédország és Lombardia), öt választófejedelemség (a császárság, a pápai 

méltóság és Vatikán, Lengyelország, Magyarország, Csehország) és négy 

köztársaság (Velence, Itália, Svájc és Belgium). Magyarországhoz – amelyet 

a „kereszténység védőbástyájaként” meg kívánt erősíteni – Ausztria, 

Steinmark, Kärnten és Krain, valamint a jövőbeni balkáni hódítások tartoztak 

volna.
27

 Elképzelései alapján létrejött volna egy általános tanácsgyűlés vagy 

Európai Általános Tanács (Conseil Général de l’Europe), amely a keresztény 

köztársaság (République très chrétienne) valamennyi államának 66 

megbízottjából, miniszteréből és meghatalmazottjából állt volna. A nagyobb 

hatalmak négy-négy, a kisebbek két-két taggal képviseltették volna magukat 

a Tanácsban, háromévente megújítva a képviselők kinevezését. Ennek a 

fórumnak a keretében az államügyekről és a béke megőrzéséről, az egyes 

országoknak az egymáshoz fűződő viszonyairól folyamatos tanácskozások 

folytak volna. A képviselőknek három fő tartózkodási helyet (résidences) 

jelölt meg: Krakkóban, Trentóban és Párizsban vagy Bourges-ban üléseztek 

volna országcsoportonként. Mellette hat regionális tanács is működött volna, 

a hat legfontosabb nyelv szerinti felosztásban (a hat regionális tanács közül 

egy-egy Németországban, Itáliában, Franciaországban, Spanyolországban, 

Angliában és Belgiumban tanácskozott volna), amelyeket az európai 

konföderáció élén álló Európai Általános Tanácsnak rendeltek volna alá. Az 

                                                 
25 DRAUS: i. m. 97–98. 
26 NÉMETH: i. m. 57–58. 
27 BÓKA: i. m. 46. 
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így létrejövő külső és belső béke következményeként az egyes államok 

megtakaríthatták volna a költséges hadseregek és erődítmények 

fenntartásának költségeit. Ezt az is elősegítette volna, hogy a „Keresztény 

Köztársaság” saját haderővel is rendelkezett volna, amelyet az egyes 

országok erőforrásaik és hatalmuk függvényében kontingensként állítottak 

volna ki (Sully számításai szerint 117 hajóból, 220 000 főnyi gyalogságból, 

53 800 főnyi lovasságból és mintegy 217 tüzérségi egységre lett volna 

szükség), hogy folyamatosan háborút folytathasson a törökök ellen.
28

 

Mindamellett, hogy Sully tervezete egy utópista fikció, tényként 

megállapítható, hogy az általa leírt világrend inkább szolgálta volna 

Franciaország, mintsem Európa érdekeit. Ugyanakkor egyes megállapításai, 

így különösen az európai államrend szervezeti felépítése, az egyes régiók 

közötti eltérő sajátosságok felismerése, illetve a közös haderő létrehozásának 

gondolata mindenképpen eredeti felvetés, melyekből több majd a 20. 

században az Európai Unió keretében meg is valósul. 

Az örök béke megteremtésében és az európai eszme továbbvitelében 

jelentős szerepet játszott a francia abszolutizmus korának képviselője, 

Charles-François (Irenée) Castel de Saint-Pierre, aki a politikát az emberek 

boldogsága szempontjából a legfontosabb tudománynak tartotta.
29

 Abbé de 

Saint-Pierre (1658–1743) Normandiában született, előbb teológiai 

tanulmányokat folytatott Rouen-ban és Caen-ban, majd 1680-tól Párizsban 

telepedett le. Korának számos szellemi körével kapcsolatba lépett, s talán 

ennek is köszönhetően – anélkül, hogy akár csak egyetlen művet is közzétett 

volna – 1695-ben a francia akadémia rendes tagjává választották.
30

 Ezt 

követően előbb – remek gazdaságszervező képességről tanúságot téve – 

kolostorokat irányított, majd 1712–1713-ban Polignac bíboros titkáraként 

részt vett az utrechti békeszerződést elkészítő konferencián. Még az utrechti 

tanácskozás megkezdése előtt 1712-ben Kölnben közzétett egy rövidebb 

értekezést « Mémoire pour rendre la paix perpétuelle en Europe » címmel. 

Ezt kiegészítve 1713-ban publikálta leghíresebb művének két kötetét « Projet 

                                                 
28 Maximilien de Béthune et duc de Sully SULLY: Mémoires des sages et royales 

économies…, in: Michaud et Poujalat, Nouvelle collection des mémoires à 

l’histoire de France II/2, Guyot Frères, Paris 1853, 327–346. 
29 Charles-François (Irenée) Castel DE SAINT-PIERRE: Ouvrages de politique et de 

morale XIII., Ms. de Rouen 950, 216–217. 
30 Miután 1717-ben közzétett egy XIV. Lajos francia király kormányzását kritizáló 

művet (« Mémoire sur l’établissement de la Taille Proportionelle » címmel) 1718-

ban politikai büntetésként kizárták a Francia Akadémia tagjainak sorából. Ennek 

ellenére tekintélye tovább nőtt. L. DRAUS: i. m. 127–128. 
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pour rendre la paix perpétuelle en Europe » címmel.
31

 Ebben a tervezetében 

Abbé de Saint-Pierre arról értekezett, hogy miképpen lehetne az örök békét 

megteremteni Európában. Szerinte szükség lenne egy olyan nemzetközi jog 

létrehozására, amely meghatározná az uralkodók számára a viselkedési 

normákat, nemzetközi kapcsolataik szervezésének mikéntjét. Az államok 

közti vitás kérdéseket jogi úton lenne célszerű rendezni. Így jutott el az 

Európai Konföderáció létrehozásának gondolatához, amelyet egy Hágában 

összehívandó kongresszuson aláírt egyezmény alakítana át szilárd 

szövetséggé. Ez egyhangúan elfogadott alapcikkelyekből és az államok 

háromnegyedes többségével megalkotott fontos cikkelyekből állt volna.
32

 

Tervének magját 12 alapcikkelyben összegezte. Eszerint az egyezmény 

létrehozta volna az Európai Szövetséget (Société Européenne), melynek 

képviseleti szerve az Európai Szövetség Szenátusa (Sénat) lett volna.
33

 Az 

Európai Szövetség Szenátusa, amelynek székhelye Utrechtben lenne, 24 

szenátorból vagy a szövetséges uralkodók meghatalmazottaiból állt volna, 

akik csak egy szavazattal rendelkezhettek volna. A nemzetközi kereskedelem 

vonatkozásában azt a célt tartotta elérendőnek, hogy a kereskedelmi 

törvények minden nép számára azonosak és kölcsönösek legyenek.
34

 Saint-

Pierre abbé 1717-ben átdolgozta tervezetét és egy újabb harmadik kötetet 

adott ki, amelyben álláspontját nem sajátjaként, hanem IV. Henrik francia 

király tervezetének magyarázataként tüntetette fel. Ő ugyanis abból a 

feltevésből indult ki, hogy a Sully által írt „Nagy terv” című mű a Bourbon 

király alkotása volt. Ebben a könyvében Saint-Pierre abbé korábbi 

elképzeléseit a közben megkötött utrechti béke tapasztalatainak 

felhasználásával kiegészítette, majd 1729-ben rövidített formában is kiadatta 

tervezetét (« Abrégé du Projet de Paix perpétuelle »), amelyben már csak öt 

cikkelyben foglalta össze koncepcióját. Ebben megerősítette, hogy a 

keresztény uralkodók közti állandó szövetségnek a hatályban lévő 

békeszerződéseken és a területek birtoklásán kell alapulnia. Fontos 

nóvumként a második cikkelyben leszögezte, hogy az Európai Szövetség 

fenntartásához valamennyi uralkodónak az országa terheivel és 

jövedelmeivel arányos mértékben hozzá kell járulnia. Az Európai Szövetség 

az egyes uralkodók közötti viták esetén döntőbíróként jár el, az egyes 

államok pedig véglegesen lemondanak a viták fegyveres erővel való 

                                                 
31 Magyarul megjelent: ABBÉ DE SAINT-PIERRE: Az örökbéke-tervezet rövid foglalata 

(fordította: Cseke Gál Anna), Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979.  
32 BÓKA: i. m. 56–61. 
33 NÉMETH: i. m. 76–77. 
34 DRAUS: i. m. 138–153. 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendezésének lehetőségéről. Jogviták esetén a végleges döntést a szavazatok 

háromnegyedes többségével hozzák meg. Az Európai Szövetség határozatai 

kötelező erejűek, így amennyiben az egyes uralkodók ennek nem tennének 

eleget, a szenátus erővel kényszerítheti őket az elfogadásra.
35

 Az Abbé de 

Saint-Pierre által felvetett kikényszeríthetőség valójában háborút jelentett, 

amely a béke megvalósulásának eszköze lett. A tervezetek nem beszélnek 

arról az esetről, ha az ellenszegülő államok alkalmaznának fegyveres erőt a 

szenátus, illetve az Európai Szövetség végrehajtásra irányuló intézkedéseivel 

szemben. Eredeti felvetése az Európai Szövetség által létrehozandó unió 

anyagi hátterének megteremtése, az ehhez való egyes részt vevő államok 

teherbíró képessége szerinti hozzájárulás gondolata volt. 

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) a francia felvilágosodás egyik 

legjelentősebb gondolkodójaként, de Saint-Pierre abbé írásain keresztül 

került kapcsolatba az európai eszmével. Rousseau és de Saint-Pierre abbé 

1742-ben Chenonceaux-ban Madame Dupin kezdeményezésére személyesen 

is találkoztak. Az abbé halálát követően ő kéri fel Rousseau-t, hogy készítsen 

kivonatot műveiből. Miután Rousseau megkapta az abbé 23 kötetből álló 

munkásságát, 1754–1758 között dolgozta fel írásait. Az életmű 

tanulmányozását követően két művet is megjelentetett, az egyiket 1761-ben « 

Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint Pierre »,
36

 

a másikat 1782-ben « Jugement sur le projet de paix perpétuelle » címmel. A 

valóságban azonban a kivonat (Extrait) csak címében volt annak tekinthető, 

mivel Rousseau saját korának politikai terminológiáját alkalmazva az abbétól 

származó gondolatoknak is új értelmezést adott. Így inkább Rousseau-nak az 

örök békével kapcsolatos meglátásait tartalmazza, amelynek kiindulópontját 

a svájci, a holland és a német konföderációk mintájára létrehozott, az összes 

keresztény uralkodó közötti konföderációs kormányzat teremtheti meg. 

Rousseau szerint a keresztény közösség létezik, amelynek alapja a közös 

vallás, a hasonló szokások és az azonos jogrendszerek.
37

 Saint-Pierre és 

Rousseau felfogása között azonban olyan ellentét alakult ki, hogy utóbbi 

külön kommentárt is fűzött « Jugement sur le projet de paix perpétuelle » 

címmel az abbé műveihez. Elsősorban a Saint-Pierre által vizionált örök béke 

megvalósíthatóságában kételkedett, s így a nemzetközi választott bíráskodás 

sikerét is kétségesnek tartotta, mivel szerinte az uralkodók inkább a saját 

magánérdekeiket helyezik előtérbe a közérdek helyett. Ezért reálisabbnak 

                                                 
35 DRAUS: i. m. 156–165. 
36 Jean-Jacques ROUSSEAU: Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé 

de Saint Pierre, in: Jean-Jacques Rousseau, Oevres complètes IV., Gallimard, Paris, 

1964, 564. 
37

 BÓKA: i. m. 61–66. 
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tartotta IV. Henrik elképzelését, aki az utolsó háború lezárásaként akarta 

megvalósítani az örök békét, szemben Saint-Pierre utópikus elképzelésével, 

aki a jogállam szervezésével és könyvével kívánta célját elérni.
38

 

Az eddigiek összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a 14. században 

Pierre Dubois volt az első olyan gondolkodó, akinél az egységes Európa 

eszméje még ugyan vázlatosan, de már egyértelműen megjelent. Az 1300-as 

évek első felében Dubois a nemzeti fejedelmek emancipációjának 

megerősödését támogatta a pápai és a császári hatalommal szemben. E 

körben fejtette ki számos olyan gondolatát, amely később a nemzetközi 

szervezetek kialakulásánál is meghatározó szerepet játszott. Az állandó béke 

biztosítása érdekében dolgozott ki egy olyan tervet, amely a nemzetközi 

rendet szabályozta volna a független, egyenlő jogokat élvező, az összes 

európai állam részvételével megvalósuló konföderációval. A Dubois-t követő 

17. és 18. századi francia szerzők, így Crucé, Sully, Saint Pierre abbé és 

Rousseau életműve is abból a szempontból jelentős, hogy az európai 

egységre vonatkozó nézeteiket az állandó béke biztosításának célja 

szempontjából fejtették ki.  

 

II. Az európai egység gondolata a 19. századi Franciaországban 

Claude Henri de Saint-Simon (1760–1825) korának viharos történelmi 

változásait – az ancien régime bukásától a francia forradalmon keresztül, a 

napóleoni császárság kalandos fordulataival és a restauráció tapasztalatáig – 

átélve maga is fordulatokban gazdag életpályát futott be. Picardiai nemesi 

család leszármazójaként katonai szolgálatának köszönhetően Amerikába is 

eljutott (1779–1783), hogy la Fayette tábornok parancsnoksága alatt Anglia 

ellen harcoljon a gyarmati háborúkban.
39

 Bátorságáért ezredesi rangot kapott, 

majd visszatért Franciaországba, ahol csatlakozott a forradalomhoz. 

Jakobinus köröket látogatva lemondott ugyan földbirtokosi címéről, de az 

emigránsoktól elkobzott vagyonok újraértékesítésével, az ingatlan 

spekulációkban való részvételével újból jelentős gazdagságra tett szert. 

Emiatt rövid időre be is börtönözték, majd szabadlábra kerülése után 

vagyonához ismét hozzájutva tudomány iránti érdeklődéstől motiválva 

németországi és angliai utazásokat tett, egyúttal a felvilágosodás tanait is 

propagálva. Miután vagyonát az utazásai felemésztették, nyomdai 

korrektorként, könyvárus segédként próbált megélni, ami főként a családi 

segítségnyújtásnak is köszönhetően tisztességes életszínvonalat biztosított 

                                                 
38 DRAUS: i. m. 164–165. 
39 DRAUS: i. m. 193–199. 
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számára. Saint-Simon sokat írt, főleg életének utolsó évtizede volt nagyon 

termékeny. Az európai eszme szempontjából jelentős alkotása még 1814-ben 

született, amit a bécsi kongresszus első ülésének napján publikáltak, « De la 

réorganisation de la société européenne » címmel, amelyet a fiatal történész, 

August Thierry-vel közösen írt.
40

 Miután 1814–1815-ben Európa 

újjászervezése volt a fő kérdés, Saint-Simon ezzel kapcsolatos gondolatait 

fejtette ki. Nem hitt a bécsi kongresszus sikerében, és elutasította a hatalmak 

egyensúlyára épülő béke gondolatát is. Az európai valódi béke 

megvalósításához meglátása szerint a politikai viszonyok megfelelő 

szervezésére van szükség, mind belpolitikai, mind az államok egymás közti 

viszonyaiban, s ebből a szempontból a középkori pápai államszervezetet 

tartotta példaadónak (több népet egyesíteni nemzeti függetlenségük 

megőrzése mellett, a közös kormány mellett maradjanak függetlenek a 

nemzeti kormányok) anélkül, hogy ezt a modellt kellene követni. Ennek 

kapcsán kifejti saját koncepcióját az integrált és békés Európáról, amelyben a 

közös kormányzat és a nemzeti kormányok megalkotják az ún. „legjobb 

alkotmányt” (« meilleure constitution »), amelyik a közjót szolgálja. A közös 

hatalmak és a helyi hatalmak mellé egy harmadik kiegyensúlyozóra is 

szükség lenne, amely a másik kettő működését koordinálná és mérsékelné. 

Ugyanakkor parlamentáris kormányformát javasolt, mind nemzetállami, 

mind európai szinten. Az európai parlament angol mintára két házból 

állhatott volna, hogy összehangolja a közös európai kulturális, tudományos, 

adminisztratív, ipari, kereskedelmi és védelmi érdekeket. A képviselőház 240 

olyan írni és olvasni tudó, tíz évre választott képviselőből állt volna, akiket az 

egyes szakmák (kereskedők, iparosok, művészek, tudósok) jelölnének és 

választanának. Csak azok a személyek lehettek volna jelöltek, akik megfelelő 

vagyonnal is rendelkeznek, s mivel a tudósok jelenlétét fontosnak tartotta, 

húsz képviselői helyet javukra tartott fenn, még akkor is, ha a minimálisan 

előírt vagyonnal nem is rendelkeznek. A képviselőház mellett egy a király 

által élethossziglan kinevezett személyekből álló főrendi ház is működött 

volna. A főrendi ház tagjai között is helyett kapott volna húsz olyan személy, 

akik az oktatásban, a jogban, az üzleti életben és a közigazgatásban tudásuk 

alapján kiemelkedően teljesítettek, illetve az ő leszármazóik. Végül az 

európai unió élén örökletes tisztségű király állt volna.
41

 Saint-Simon a három 

hatalmi tényező leírásán túl azonban hatalmukat és egymáshoz való 

viszonyukat már nem elemzi részletesebben. Szintén hallgat az európai 

hatalom és az egyes nemzeti hatalmak közötti viszonyról. Elképzelései a 

                                                 
40  NÉMETH: i. m. 94–95. 
41 DRAUS: i. m. 202–209. 
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nemzetállamok háttérbe szorulásáról a létrejövő Szent Szövetség által 

meghatározott Európában utópisztikusnak bizonyultak. Számos gondolata, 

így például a szakértő bizottságok jelentősége, a tudósok és a szakemberek 

kormányzásban történő bevonása, megelőlegezte az Európai Unióban a 20. 

századra ténylegesen megvalósuló munkamódszert. 

Az 1815 után megváltozott politikai környezetben egy vidéki francia abbé 

fogalmazza meg a világban végbemenő változások hatására az Európa előtt 

álló újabb kihívásokat, amely a világpolitikában való európai hegemónia 

elvesztésében áll. Ennek a gondolatnak a francia kifejtője volt Pradt abbé 

(1759–1837), aki Európát kívülről látta veszélyeztetve, de nem az USA 

kereskedelmi konkurenciája által, mint azt kortársa, a német–dán politikus, 

C. F. Schmidt-Phiseldeck 1820-ban „Európa és Amerika, avagy a civilizált 

világ jövendő viszonya” című művében kifejtette,
42

 hanem Oroszország 

területi növekedése miatt. Pradt abbét még az ancien régime idején szentelték 

pappá, majd a francia forradalom idején emigrációba kényszerült, s csak 

Napóleon államcsínyét követően tért vissza Franciaországba. Napóleon 

érsekké nevezte ki, majd bárói rangra is emelte, s számos diplomáciai 

megbízást is kapott. Napóleon bukását követően 1814-ben XVIII. Lajos híve 

lett, aki a Becsületrend nagykancellárjává is kinevezte. Számos politikai írást 

tett közzé, amelyek közül a bécsi kongresszusról szóló (« Du Congrès de 

Vienne » 1815),
43

 továbbá az Európa és Amerika viszonyát tárgyaló (« 

L’Europe et l’Amerique » 1824)
44

 műveit kell kiemelnünk. Geopolitikainak 

minősülő írásaiban megállapította, hogy korának politikai változásai az 

alkotmányos berendezkedés irányába fejlődnek, amely az egyén számára 

szabadságot és egyenlőséget biztosít. Meglátása szerint a világban lezajló 

változásoknak és az alkotmányos rend elterjedésének köszönhetően az 

államok közti békés viszonyok is teret nyernek. Európa és Amerika között az 

igazságosság és a kölcsönösség elvén alapuló kereskedelmi övezetet kell 

kialakítani. A bécsi kongresszus által 1815-ben létrehozott európai rendszert 

úgy értékelte, hogy azt a tengereken Nagy-Britannia, a szárazföldön 

Oroszország veszélyezteti. Így véleménye szerint Európának mindent meg 

kell tennie az oroszok nyugati irányú területszerzéseivel szemben, és két 

védelmi vonalat kell létrehozni. Az elsőt Svédország, Poroszország, Ausztria 

és Törökország alkotta volna, a második Hollandia és Franciaország katonai 

                                                 
42 NÉMETH: i. m. 98–99. 
43 L’abbé DE PRADT: Du Congrès de Vienne, Dereville-Delaunay, Paris, 1815. 
44 L’abbé DE PRADT: L’Europe et l’Amerique en 1821 et 1823, Bechet, Paris, 1924. 
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együttműködésére épült volna. Ebben a politikai és katonai 

együttműködésben Franciaországnak központi szerep jutott volna.
45

 

A 19. századi francia politikai gondolkodásban központi helyet töltött be 

a föderatív eszme, amelynek fő képviselője Victor Considérant (1808–1893) 

és Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865) volt. A szó a latin foedus 

terminusból származik, ami egyezséget, egyezményt, szerződést, konvenciót 

és szövetséget jelölt.
46

  

Considérant politikailag elkötelezett íróként szocialistának tekinthető, 

emellett Charles Fourier követője is volt. Az 1840-ben közzétett könyvében 

(« De la politique génárale et le rôle de la France en Europe »)
47

 stratégiai és 

diplomáciai szempontból vizsgálta Franciaország szerepét Európában. 

Szerinte Európát olyan államszövetséggé kell alakítani, amelyet 

Franciaország irányít. Az Európát fenyegető veszélyek közül ő is a brit és az 

orosz politikát nevesítette. Az Európai Föderációt (Fédération européenne) 

az általa leírtak alapján a diplomáciai konferenciák állandó intézménnyé 

alakításával lehet megvalósítani. Ezt a csaknem valamennyi (Oroszország és 

Nagy-Britannia kivételével) európai ország részvételével megvalósuló 

diplomáciai konferenciát éves rendszerességgel kellene összehívni. 

Összehívása előtt egy „állandó egységkonferenciát” kell tartani, amely 

egyedül lenne jogosult létrehozni, megőrizni és szervezni a békét azzal, hogy 

egy közös jogot (Droit commun), egy közös hatóságot (Autorité commune) és 

egy felsőbb kormányt (Gouvernement supérieur) kell alapítani, amelyekkel 

biztosítható lenne a föderatív államok nemzetközi érdekeinek szabályozása.
48

 

Ebben a folyamatban Franciaországnak kezdeményező szerepe lenne, mivel 

Considérant szerint Európának csak az utolsó lépést kellene megtennie a 

jelenlegi eseti kongresszusok irányából az állandó és rendes európai 

intézmények felé. Egy későbbi művében ezeket a gondolatokat még 

kiegészíti azzal, hogy Németországnak és Franciaországnak egy magot kell 

alkotnia, a megvalósítandó föderatív Európa központjaként.
49

 

Proudhon a 19. század egyik legtermékenyebb képzelőerővel bíró 

gondolkodójaként egy csaknem teljes körű gazdasági, politikai, társadalmi 

koncepciót dolgozott ki az államról, amely egyaránt volt szocialistának, 

                                                 
45 DRAUS: i. m. 220–224. 
46

 Hermann Gottlieb HEUMANN–Emil SECKEL: Handlexikon zu den Quellen des 

römischen Rechts, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, 195810, 218. 
47 Victor CONSIDÉRANT: De la politique génárale et le rôle de la France en Europe, 

Imprimerie E. Duverger, Paris, 1840. 
48 CONSIDÉRANT: i. m. 40. 
49 Victor CONSIDÉRANT: La dernière guerre et la paix définitive en Europe, Librairie 

Phalanstérienne, Paris, 1850, 12. 
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föderalistának és forradalminak is tekinthető. Proudhon műveltségét 

autodidakta módon megszerezve csak életének késői szakaszában jutott el a 

föderáció gondolatáig 1864-ben közzétéve « Du principe fédératif et de la 

nécessité de reconstituer le parti de la révolution » című kötetét.
50

 Proudhon 

föderalizmusa forradalmi jellegű volt tartalma és szerzőjének szándékai 

szerint is, mivel megvalósulása esetén egy új társadalomnak, gazdaságnak és 

politikának is létre kellett volna jönnie. Meglátása szerint minden politikai 

rendszer két alapelven nyugszik, ezek pedig: a hatalom és a szabadság, 

melyek egy reális politikai helyzetben egymással harcban állnak, de 

kölcsönösen feltételezik is egymást. A szabadság proudhoni rendszerében a 

központi szerepet a szerződés játssza. Itt a francia Code civil 1102 és 1104 

artikulusaira utalva megjegyzi, hogy ennek a szerződésnek kölcsönösnek és 

mindkét fél számára egyenlőnek és előnyöket biztosítónak kell lennie. Az 

államok egymás közötti kapcsolataiban a föderációs egyezmény célja a 

szövetkező államok szuverenitásának, területének és polgárai szabadságának 

biztosítása. Fontos szerepet játszik emellett ellentéteik rendezésében s abban, 

hogy a szövetségesek biztonságát és prosperitását garantálja. A föderális 

állam azonban nem nyomhatja el az önkormányzatok és az egyes helyi 

hatalmak jogait.
51

 Európa tekintetében a föderatív alapon szervezett 

tagállamokat tartotta üdvösnek, ugyanakkor elvetette az Európai Egyesült 

Államok gondolatát. Úgy látta, ha Európát az USA mintájára szerveznék, 

akkor az már túlzott központosításhoz vezetne, aminek következtében a 

nemzetek elvesztenék szabadságukat. A föderatív Európa megjelölés csak a 

meglévő kisebb és nagyobb államok szövetsége lehet, amit egy kongresszus 

irányítana. Az egyes államok azt a kormányformát választhatnák, amely 

számukra a leginkább megfelelő, valamint a kongresszusban területük és 

népességük arányában rendelkeznének képviselettel. A proudhoni föderáció 

kiegészült egy társadalmi, gazdasági eszmerendszerrel is, amely az igazságot 

és az egyenlőséget biztosítaná.
52

 

Proudhonnal szemben az Európai Egyesült Államok eszméjét képviselte 

az irodalomban a romantika legnagyobb francia mesterének számító, 

köztársaságpárti Victor Hugo (1802–1885). Már az 1849. év augusztus 21-én 

Párizsban rendezett pacifista kongresszuson tartott megnyitó beszédében is 

                                                 
50 Pierre-Joseph PROUDHON: Du principe fédératif. Oeuvres complètes de P-J. 

Proudhon, M Rivière, Paris, 1959. 
51 BÓKA: i. m. 129–130. 
52 DRAUS: i. m. 232–243. 
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valamennyi nép egyenlőségének humanista eszméjéről beszélt.
53

 III. 

Napóleon uralkodásának két évtizedét száműzetésben töltve gyakran 

emlegette az „Európai Egyesült Államok” létrehozásának szükségességét 

anélkül, hogy a megvalósulásának részleteit kifejtette volna. Úgy látta, hogy 

a 20. század nemzete Európa lesz, mivel a francia rendek nemzetté válásához 

hasonlóan az európai népeknek is egy nemzetté kell válniuk.
54

 A 19. század 

második felében a legaktívabb pacifista szervezet a Genfben székelő „Béke 

és Szabadság Nemzetközi Ligája” (Ligue internationale de la paix et de la 

liberté) lett, amely 1869-ben Lausanne-ban tartott konferenciájára Victor 

Hugót is meghívta, aki nyitó beszédében szintén az Európai Egyesült 

Államok gondolatát vetette fel, megjegyezve, hogy a szabadság elérése a cél, 

s ennek eredménye a béke. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az uniós Európa gondolatának eszmei-

történeti gyökerei számos francia szerzőnél megtalálhatóak voltak a 19. 

századi Franciaországban. Miután azonban az integráció gondolatának 

megjelenéséhez szükség volt a nemzetállamok kialakulására és 

megerősödésére, ez a folyamat csak ekkortól kezdődően kaphatott politikai 

jelentőséget. Így ennek a századnak a szellemi sokszínűségében számos 

szerzőt bemutattunk az ismertebbek (Saint-Simon, Proudhon és Victor Hugo) 

és a kevésbé ismertek közül is (Pradt abbé, Victor Considérant), akik Európa 

jövőjéről tették közzé vízióikat.  

Rövid értekezésemben igyekeztem bemutatni azt a szellemi 

sokszínűséget, amit a francia gondolkodók hat évszázadon keresztül írtak az 

egységes európai eszméről. Bár az egyesült Európa gondolata csak a 20. 

század második felére vált valósággá, megállapítható, hogy a francia szellemi 

életben Pierre Dubois-nak köszönhetően már a 14. század elején felmerült az 

európai konföderáció terve. A 17. és a 18. századi Franciaországban a tartós 

béke megvalósítására vonatkozó elméletek kapcsán találkozunk újra az 

európai eszmével, olyan illusztris szerzők tollából, mint Crucé, Sully, Saint 

Pierre abbé és Rousseau. Az egységesülő Európa akkortól kezd politikai 

lehetőséggé válni, amikorra az egyes nemzetállamok is megjelennek, azaz a 

19. századtól kezdődően. Ennek a gondolatkörnek a sajátos 

megfogalmazásaival találkozhatunk Saint-Simon, Pradt abbé, Proudhon, 

Victor Considérant és Victor Hugo írásaiban. 

 

 

                                                 
53 Élisabeth DU RÉAU: L’idée d’Europe au XXe siècle. Des mythes aux réalités, 

Éditions complexe, Paris, 2008, 50. 
54 NÉMETH: i. m. 124–125. 



 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODJEBRÁD GYÖRGY ÉLETE  

ÉS EURÓPAI EGYSÉGTERVE 

 

ERIK ŠTENPIEN

 

 
I. Az uralkodó  

Podjebrád György cseh király családjának története a 13. század első feléig 

vezethető vissza. A legősibb ismert felmenője, Obrzsani Harald, 1230–1240 

között olmützi várgróf volt.
1
 Harald fia, Kuno építtette Morvaország déli 

területén Kunstadt várát: a család erről a várról nevezte el magát (a Podjebrád 

nevet csak később kezdték használni). A 14. században Kuno testvérének, 

Bocseknak az utódai házassági politikájukkal megszerezték a család számára 

Podjebrád városát. Ettől fogva a család tagjai a „Kunstadti és Podjebrádi 

Urak” címet használták. A Bocsek által alapított mellékágból származott a 

későbbi cseh uralkodó is.
2
 

A „Kunstadti és Podjebrádi Urak” családja a 14. században a híres cseh 

hazafiak közé sorolta magát. A 15. század elején élő Bocsek Husz János hívei 

közé tartozott, a konstanzi zsinat kemény kritikusa lett, a huszita háborúkban 

Zsizska János, majd annak halála után az ún. árvák
3
 vezéreinek hű 

támogatója volt. 

Podjebrád György születését a mai napig homály fedi. Apja egészen 

biztosan az 1427 elején elhunyt Podjebrád Viktorin, kunstadti báró volt. 

Anyja személye azonban bizonytalan. Az a legvalószínűbb, hogy György 

anyja Wartenbergi Anna, glazi várgrófnő volt. Az ismét kérdéses, hogy 

Wartenbergi Anna törvényes felesége volt-e György apjának. Számos olyan 

utalással találkozunk, mely a huszita cseh királyt törvénytelen gyermeknek 

nevezi. Születési ideje sem biztos: leggyakrabban 1420. április 20–24. közé 

teszik a születés dátumát. A születési hely vonatkozásában is eltérőek a 

vélemények: a szerzők leggyakrabban Podjebrád várát említik, de lehet, hogy 
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  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
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1 Josef FRAIS: Jiří z Poděbrad: král dvojího lidu,  Třebíč, 2006, 51. 
2 Ondřej FELCMAN–Radek FUKALA (szerk.): Poděbradové: rod českomoravských 

pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha, 2008, 60. 
3 Az ún. árvák a husziták legradikálisabb csoportját képezték Zsizska halála után. 
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György valójában Horazsgyovicén vagy Horzsovicén, vagy esetleg Kunstadt, 

Bouzov vagy Pernstejn várában látta meg először a napvilágot.
4
 

Apja halála után a fiatal Györgyöt nagybátja, Kunstadti Bocsek nevelte, 

akinek halálát követően Kunstadti Heralt vette át a gyermek felett a 

gondnokságot. A Podjebrád család ebben az időben mérsékelt politikát 

követett. A Lipany melletti csatában 1434. május 30-án a Podjebrád család a 

mérsékelt kelyheseket támogatta.  

A nagykorúságát elérő György a podjebrádi uradalmak fölötti birtokot 

örökölte. Ezt követően kométaként indult el a politikai pályafutása. György a 

kelyhesek vezére lett, és nagyon gyorsan elérte a legfőbb politikai 

tisztségeket. Posthumus László király trónra lépése megkönnyítette 

pályafutását, mivel éppen Podjebrád György lett ebben az időszakban a fiatal 

király régense. Így nem is csoda, hogy a Habsburg-ház alberti ágának utolsó 

férfi tagjának halála után éppen Podjebrádot választották meg a cseh rendek 

az ország helytartójává. Mivel Podjebrádot a király megmérgezésével 

vádolták, a királyválasztó rendi gyűlés első szakaszában ő nem is pályázott a 

cseh koronára. Ebben a szakaszban ráadásul még a törvénytelen származását 

is felhozták ellene. Podjebrád azonban ügyes diplomata-taktikát választott. 

Váratlan lépésként Hunyadi Mátyásra fogadott. Hunyadi Mátyás hosszú ideig 

Posthumus László foglya volt. György szabadon engedte és sok időt töltött 

vele. 1457-ben eljegyezte vele lányát, Katalint, és a magyar korona 

megszerzéséhez katonai támogatást ajánlott neki. Ez nagymértékben segítette 

Mátyást a magyar korona megszerzésében, ugyanakkor Györgynek is 

hasznos volt, mivel így nagyhatalmú szövetségesre támaszkodhatott a cseh 

korona megszerzése érdekében.  

1458. február 27-től egészen a választásig, március 2-ig, a választó rendi 

gyűlés „biztonságáról” Podjebrád katonái gondoskodtak. A választó 

nemeseknek állítólag a vérpad mellet kellet átvonulniuk a választó terembe, 

amely vérpadon „a biztonság kedvéért a hóhér segítőivel együtt már várta a 

leendő áldozatait”.
5
 Így a gyűlés egyhangúlag Podjebrádot választotta meg 

cseh királlyá.
6
 Választását követően az első cseh huszita király fogadalmat 

tett a rendeknek, mely szerint a kelyhesek és a katolikusok között békét 

biztosít. Egy nappal a megválasztása előtt azonban György más fogadalmat 

tett a magyar püspököknek, mely a katolikus hitvallás és a pápai hatalom 

elfogadásáról szólt. E fogadalom később nagy problémákat jelentett a cseh 

királynak, mivel nem akarta azt betartani.
7
 

                                                           
4 Petr HORA-HOŘEJŠ: Toulky českou minulostí, Praha, 1995, 370. 
5 Zdeněk Václav TOBOLKA: O volbě a korunování Jiřího z Poděbrad, Praha, 1896, 45. 
6 FRAIS: i. m. 71. 
7 Marie RYANTOVÁ–Petr VOREL (szerk.): Čeští králové, Praha, 2008, 263. 
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A huszita király számára a nagyobb problémák III. Kalixtusz pápa halála 

után jelentkeztek. A pápa 1458 augusztusában hirtelen hunyt el, helyébe Enea 

Silvio Piccolominit választották meg a bíborosok. Piccolomini olasz 

humanista, diplomata és történész volt, pápaként a II. Pius nevet vette fel. 

Bíborosként a pápai hatalom kritikusaként lépett fel, megválasztása után 

viszont elhagyta e politikát. Mivel többször járt Csehországban, a huszita 

király örömmel fogadta a pápává választását. Ismerve Piccolomini nézeteit, 

nem sejtette, milyen nagy változás történik majd az új pápa 

gondolkodásában. II. Piusz fő céljaként a törökök Európából való kiűzését 

jelölte meg, amihez szükséges lett volna a keresztények egyesülése. Ez pedig 

rossz hír volt a cseh kelyhesek számára. Az új pápa ezzel a pápai hatalom 

elismerését kívánta tőlük. 1460-ban II. Piusz egy kongresszust hívott össze, 

melynek célja a törökök elleni egyesült fellépés megtárgyalása lett volna.
8
 

Mivel a cseh király a kongresszusra nem küldte el diplomatáit, a pápa ellene 

fordult és eretneknek nyilvánította. Podjebrád 1462-ben Rómába küldte a 

megbízottját, akinek a király nevében a pápával szemben hűségesküt kellet 

volna tennie. A pápa azonban megszüntette a 1436-ban kötött bázeli 

paktumot, mely által a cseh husziták teljes vallásszabadságot élvezhettek. A 

cseh rendi gyűlés erre arra az álláspontra helyezkedett, hogy a pápa sem 

szüntetheti meg a zsinat döntését. Podjebrád még 1462-ben új egyezséget 

kötött IV. Kázmér lengyel királlyal, s a német császárnak is jelentős 

segítséget nyújtott. Remélte, hogy a német császár kibékíti őt a pápával.
9
 

 

II. Az egységterv 

Ebben az időszakban készült el Podjebrád György európai egységterve, mely 

által a cseh király diplomáciai úton reagált a pápa lépéseire. Az egyesítő terv 

valójában egy békeszervezetet létesítéséről szóló elképzelés volt, mely – mint 

tudjuk – teljes mértékben csak a 20. században, az ENSZ megalapításával 

valósult meg.
10

 

A tervezet készítése két fázisban történt. Az első fázis 1461 elejétől 1462 

őszéig tartott. Ebben a fázisban még nem volt szó olyan európai unió 

létrehozásáról, mely a császár és a pápa hatalmát helyettesítené. A tervezet 

ekkor még csak az oszmán törökök elleni közös harcot hangsúlyozta, 

melynek elérése érdekében szükséges lett volna egy közös európai hadsereget 

                                                           
8 II. Piusz török elleni tervéhez l. STIPTA István: Snahy o integráciu stredovekej 

Európy, Človek a spoločnosť. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a 

výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied 5 (2002/2), 15. 
9 Denys HAY: Evropa pozdního středověku 1300–1500, Praha, 2010, 218. 
10 Miroslav BIDLAS: 500 let mírových návrhů Jiřího z Poděbrad, Praha, 1964, 35. 
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létrehozni. Igaz, hogy a hadsereg élén a cseh királyt képzelték el, ez viszont 

még semmit sem változtatott volna a pápa fennhatóságán. Antonio Marini
11

 

elképzelése alapján a hadsereg belső konfliktusainak eldöntése érdekében egy 

nemzetközi bíróság felállítását tervezték. 

Az 1462 őszén kezdődő második fázisban Marini elképzelése teljesen 

megváltoztak. Ennek indoka valószínűleg a bázeli paktum pápai 

megszüntetése és a cseh király pápai bíróság elé idézése volt. Mivel a cseh 

király a szeptemberi rendi gyűlésen a bázeli paktum mellett nyilatkozott és e 

paktumot a cseh rendi alkotmány egyik pillérévé nyilvánította, a pápa saját 

török elleni koncepciót kezdett kialakítani. Podjebrád most kénytelen volt 

megváltoztatni politikáját. Országának izolálása ellen fellépve egy 

nemzetközi szövetség koncepcióját terjesztette elő, mely szövetség a törökök 

ellen harcolt volna a pápa helyett, és amely Európában tartós békét tudott 

volna biztosítani.
12

 

Ma már biztosan tudjuk, hogy a második fázisban a pápa és a császár előtt 

titkolni kellett a szervezet valódi célját.
13

 A cseh király nem lett volna olyan 

sikeres, ha kitudódott volna, hogy a pápai hatalom gyengítésére törekedett. A 

nemzetközi helyzet abban az időszakban éppen ellenkező irányban haladt. 

Ennek tudatában a huszita király óvatosan közelítette meg a leendő 

támogatóit. IV. Kázmér lengyel király udvara biztos támogatója volt,
14

 

Magyarország, Velence és Franciaország diplomatatára azonban nem nyújt 

egyértelmű választ e fontos kérdésre. A francia uralkodó kész volt belépni a 

tervezett ligába, a feltételeit viszont nem ismerjük. A magyarok és a 

velenceiek 1464-ben úgy nyilatkoztak, hogy csodálják a tervben 

megfogalmazott elképzeléseket. Mátyás király azonban éppen ebben az 

időszakban vesztette el feleségét, Podjebrád lányának halála pedig az addig 

közeli barátságot ápoló két udvart elválasztotta egymástól. A francia király 

időt kért a terv áttanulmányozására. A franciák ugyan aláírták a csehekkel a 

barátságról és támogatásról szóló szerződést, XI. Lajos álláspontja viszont 

végső soron az európai egységterv elutasítását jelentette.
15

 

                                                           
11 Podjebrád György tanácsosa. Grenobleban született, humanista tudós, közgazdász 

és diplomata volt. 
12 Václav VANĚČEK: Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího 

z Poděbrad z let 1462–1464. Praha, 1964, 32. 
13 František MEZIHORÁK: Evropská integrace II., Olomouc, 1992, 7. 
14 Zdeněk Václav TOBOLKA,: Styky krále českého Jiřího z Poděbrad s králem polským 

Kazimírem, Brno, 1898, 42. 
15 Václav VANĚČEK: Eine Weltfriedensorganisation nach den Vorschlägen des 

böhmischen Königs Georg von Podiebrad und nach den Ideen des Johannes Amos 

Comenius, Berlin, 1963, 15. 
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Nézzük most részletesebben magát a tervezetben szereplő nemzetközi 

szervezetet. A tervezet eredeti címe „Az egész kereszténységben való béke 

megteremtéséhez szükséges szerződés” volt. A szerződés által létesülő 

békeszervezetnek maga a szerződés nem adott nevet. A paktum cikkelyeiben 

az unio, a pax, a connexio, a collegium, valamint a fraternitas et concordia 

kifejezésekkel találkozhatunk. A mai jogelmélet szerint ez minden bizonnyal 

nemzetközi jogi személyre utal. A szerződés 16. cikkelye értelmében az új 

nemzetközi szervezetnek saját címere, pecsétje, közös pénztára, vezetője, 

valamint hivatalnoki szervezete lenne.  

Az alapító, valamint a később belépő államok írásban kötelezték volna 

magukat, hogy a szerződést mindig be fogják tartani. Az államok közötti 

nemzetközi jog értelmében a szervezet jogosult lett volna saját jogi normákat 

kiadni, mely szabályok a tagállamok mindegyikét kötelezték volna. Ami a 

kora újkorban gondot okozhatott, az a tagállamok egyenlőségének elve volt. 

Ha a császár tagja lett volna a szervezetnek, csak „primus inter pares”-ként 

léphetett volna fel, a pápa és a birodalmi püspökök részvételére pedig a terv 

egyáltalán nem számított. Podjebrád a pápára kizárólag a török elleni harc 

vezetését akarta bízni. A tagállamoknak közösen kellett volna fellépniük a 

Szerződést megszegő tagállam ellen. A tagállam uralkodójának halála esetén 

az új uralkodó csak a szerződés elfogadása után léphetett volna trónra. Új 

tagállam csatlakozásáról a szervezet gyűlése határozott volna.
16

 

Sokat foglalkozik a tervezet a tagállamok közgyűlésének (congregatio) 

meghatározásával.
17

 A közgyűlésen nem vettek volna részt az uralkodók, 

csak azok megbízott küldöttei. A közgyűlés határozatai azonban olyan 

jogerővel rendelkeztek volna, mintha az uralkodók hozták volna azokat. A 

közgyűlésnek nem lett volna állandó székhelye. A tervezet több székhelyet 

jelölt ki: elsőként az alapító székhelyet, Baselt jelölte meg, másrészt említést 

tett egy – pontosan meg nem határozott – francia vagy olasz városról. A 

közgyűlés öt évenként mindig más-más helyen ülésezett volna. A tervezet 19. 

cikkelye alapján a közgyűlésen belül egy francia, egy német, egy olasz és egy 

spanyol regionális osztály jött volna létre, ezeknek az osztályoknak egy-egy 

szavazata lett volna. Az osztályok tagállamai külön gyűléseken tárgyaltak 

volna, melyeken egyenlő súlyú szavazataik egyszerű többségével alakíthatták 

volna ki álláspontjaikat. Szavazategyenlőség esetén a szavazatok ország 

szerinti súlyát mérték volna.  

                                                           
16 Václav LIŠKA: Jiří z Poděbrad a Evropa: návrh mírové smlouvy 1462–1464, Praha, 

2004, 11. 
17 A szerződés 4., 5., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 22. és 23. cikkelye. 

Részletesebben l. Josef POLIŠENSKÝ: Jiří král český a jeho snahy o mír a bezpečnost 

v Evropě, Praha, 1997, 29. 
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Az uralkodók tanácsának (consilium) feladata a tervezet alapján nem 

egyértelmű. A tanács valószínűleg a közgyűlés tanácsadó, reprezentatív 

szervként működött volna. A consilium élén a tervezet szerint elnök 

(praesidens, pater en caput) állt volna. E tisztséget Podjebrád valószínűleg a 

francia királynak szánta, erre viszont csak a szerződés azon része utal, mely a 

tanács tagjait felsorolja és az első helyen a francia uralkodót említi meg. A 

tanács saját kincstárral is rendelkezett volna.
18

 

Viszonylag sokat tudunk a tervezetben szereplő nemzetközi bíróságról. A 

tervezet ezt a szervet a következő címek alatt említi meg: parlamentum seu 

consistorium (3. cikkely), parlamentum vel consistorium (4. cikkely), 

generale consistorium (9. cikkely), parlamentum seu iudicium (18. cikely).
19

 

A bíróság felállítását már Marini első tervezete is kitűzte céljául. A 

bíróság a szervezet jogszabályait alkalmazta volna, a tagállamokban 

felmerült és a tagállamok közötti jogvitákat tárgyalta volna, joga lett volna 

azonban legfelsőbb bíróságként a tagállamokon kívül is fellépni, és 

Európában egyfajta nemzetközi bíróság feladatait teljesíteni a nemzetközi 

béke megőrzése érdekében. 

A szervezet hivatalnokairól a tervezet nem szól túl sokat. A syndicus 

jogállása egyértelmű. A mai jogértelmezés szerint ő lett volna a szervezet 

főtitkára. A syndicus hivatalán kívül a tervezet megemlíti a prosecutor 

fiscalis hivatalát. A szerződés 18. cikkelye alapján az ő feladatkörébe a 

szervezeten belüli törvényesség felügyelete tartozott volna. Más 

hivatalnokokról a tervezet hallgat; megnevezi ugyan az officiales et 

collectores-t, csupán annyit mond azonban róluk, hogy minden ötödik évben 

kell megváltoztatni személyüket.
20

 

A szervezet fő célja a nemzetközi békefenntartás lett volna. A tagállamok 

között „testvérség” jött volna létre, ami arra utal, hogy a tagállamok között 

kizárták volna a háborús eseményeket. Ha egy tagállam ellen a szervezeten 

kívüli állam támadást indított volna, a többi tagállam köteles lett volt 

segítséget nyújtani. A közös fellépésről a közgyűlés dönthetett volna. Ezen 

kívül Podjebrád tervezete még egy nagyon merész célt állított fel, mely a 

kora újkorban meglehetősen irreális volt. Ez a közös gazdálkodás lett volna. 

A szervezet tagállamai közös pénztárt alapítottak volna, és lehetőségük lett 

volna közös pénznemet is kibocsátani. Ennek az elképzelésnek a részleteit 

nem ismerjük pontosan: nem tudjuk, hogy béke idején is lehetőség lett volna 

                                                           
18 Václav VANĚČEK: Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího 

z Poděbrad z let 1462–1464, Praha, 1964, 22. 
19 LIŠKA: i. m. 15. 
20 Uo. 23.  
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erre, vagy csak háború esetén fedezték volna a hadi költségeket a közös 

pénznem által.
21

 

A kora újkor viszonyai között valóban irreális elképzelésnek tűnik az új 

jogrend felépítése. A középkori jogrendet rossznak minősíti, és a tervezett 

nemzetközi szervezet közgyűlésétől egy modern, teljesen új jogrend 

megalkotását várja el. Ezzel függ össze a nemzetközi bíróság alapításának 

elképzelése is, mely törvényszék ezeket az új szabályokat alkalmazta volna a 

gyakorlatban. Az elképzelés e részében Martin Mair német jogtudós hatása 

mutatható ki.
22

 A terv e részének meghiúsulása várható volt, ami meg is 

történt, és egészen ötszáz évnek kellett eltelnie egy hasonló szervezet (az 

ENSZ) megalapításáig.  

 

III. Podjebrád utolsó évei 

Mivel nem jelent meg Rómában a pápai bíróságon, a cseh királyt 1466. 

december 23-án egyházi átok alá helyezték. Csehországban megszűntek a 

misék, szentáldozáshoz senki nem járulhatott. Az egyházi átok a királyt 

valójában megfosztotta trónjától: a királyt – egyházi jóváhagyással – bárki 

szabadon meggyilkolhatta. Elkezdődött a háború. Az egyik oldalon a királyt 

támogató cseh kelyhesek álltak, a másikon pedig a katolikus rendek és persze 

a külföldi nagyhatalmak. Ekkor került Podjebrád Hunyadi Mátyással (volt 

vejével) nyíltan hadi állapotba.
23

 

Amikor Podjebrád III. Frigyes német császár ellen fordította katonáit, 

elindult Hunyadi Mátyás csehországi hadjárata. A cseh király helyzete lassan 

kritikussá vált, de ennek ellenére sikerült fontos csatákat megnyernie. 1469. 

február 27-én tanácskozó asztalhoz ült Mátyással. A megbeszélés cseh 

nyelven folyt, mivel Mátyás beszélt csehül. A tanácskozás alapján nem 

született semmiféle egyezmény, sem más paktum. Podjebrád valószínűleg azt 

gondolta, hogy ha Mátyásnak enged, a magyar király segít neki és esetleg 

kibékíti őt a pápával. Podjebrád ezért cserébe támogatta volna Mátyás 

császárrá választását. Arra talán nem gondolt, hogy egy eretnekkel megkötött 

egyezmény egy keresztény számára semmit sem ér. 

                                                           
21 The Universal Peace Organization of King Gorge of Bohemia: A Fifteenth Century 

Plan for World Peace 1462/1464. By Jiří z Poděbrad, New York, 1972, 54. 
22 Gerhard MESSLER–Jiří z PODĚBRAD: Das Weltfriedensmanifest König Georgs von 

Podiebrad: ein Betrag zur Diplomatie des 15. Jahrhunderts, Kirnbach über 

Wolfach, 1973, 49. 
23 Petr HORA-HOŘEJŠ: Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob, Praha, 2014, 

95. 
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A béketárgyalások a katolikusok és a kelyhesek között 1469 végéig 

folytatódtak Olmützben. A cseh király nyugodtan távozott Olmützből, 

gondolva, hogy a béke biztosítva van. Távozása után azonban a cseh 

katolikus rendek Hunyadi Mátyást cseh királlyá választották. II. Pál pápa 

Podjebrád tiltakozása ellenére elismerte Mátyást cseh királynak. Ezért 

folytatódott a háború, melynek Podjebrád 1471. március 22-én bekövetkező 

halála vetett véget. A háború vége felé már-már a cseh uralkodónak kedvező 

állapot jött létre. Mátyás ugyan használta a cseh uralkodói címeket, 

támogatója viszont egyre kevesebb volt.  1471 elején Podjebrád egészségi 

állapota hirtelen rosszabbodott. Az amúgy is kövér király megdagadt, alig 

tudott mozogni. Rövidesen bekövetkezett számára a vég. Az orvosok 

megállapítása szerint Podjebrád halálos májkárosodásban szenvedett.
24

 

Nemzetközi tervei – melyeken egész uralkodása alatt dolgozott – így nem 

valósulhattak meg. 

                                                           
24 FELCMAN–FUKALA (szerk.): i. m. 75. 
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ALKOTMÁNYKONCEPCIÓK A 17–18. SZÁZADI  

EURÓPA-TERVEKBEN 

 

STIPTA ISTVÁN

 

 

A címben jelzett időszakkal foglalkozó köztörténeti irodalom az európai 

egység kialakulásának folyamatát és szervezeti modelljeit szinte kizárólag a 

béketeremtés igényei és lehetséges megoldásai szerint vizsgálta.
1
 Kevesebb 

figyelem fordult a szűkebb értelemben vett alkotmányossági szempontokra, 

azokra a nemzetközi jogi koncepciókra és béketervekre, amelyek egy 

elképzelt föderáció közjogi kereteit képezték, vagy a szövetkező államok 

alkotmányos kapcsolatait vázolták.
2
 

Az alábbiakban néhány korabeli egység-elképzelés alkotmánytörténeti 

elemeit vizsgáljuk. Abból indulunk ki, hogy a felvilágosodás időszakának 

univerzális szemlélete az államok közötti viszonyok terén közjogilag is 

értelmezhető alkotmányjogi modelleket teremt. Áttekintve a két évszázad 

néhány jellegadó egységtervét, arra keresünk választ, hogy a korszak eszmei, 

ideológiai és politikai követelményeinek megfelelő egységesítő törekvések 

                                                           
 Prof. Dr. STIPTA ISTVÁN 

   egyetemi tanár 

   Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK 

   Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 

   E-mail: stipta.istvan@kre.hu 
1 BÓKA Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Napvilág Kiadó, Budapest, 

2001; Rolf Hellmut FOERSTER: Die Idee Europa 1300–1946. Quellen zur 

Geschichte der politischen Einigung, München, 1963; UŐ: Europa. Geschichte einer 

politischen Idee. Mit einer Bibliographie von 182 Einigungsplanen aus den Jahren 

1306 bis 1945, München, 1967; Bengt BEUTLER: Die Europäische Gemeinschaft – 

Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden, 1979, 14–27; Leontin-Jean 

CONSTANTINESCO: Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, Baden-Baden, 

1977; KISS Henrietta: Könyvek az Európa-gondolatról és megvalósulásáról, 

Századok 137 (2003/4), 1012–1023; J. NAGY László: Az európai integráció politikai 

története, Szeged, 2005. 
2 Elinor von PUTTKAMER: Historische Pläne europäischer Verfassungsbildung, in: 

Carl Bilfinger zum 75. Geburtstag am 21. Januar 1954, Carl Heymanns Verlag 

KG., Köln/Berlin, 1954, 345–368; Reiner SCHULZE: Vom ius commune bis zum 

Gemeinschaftsrecht-das Forschungsfeld der Europäischen Rechtsgeschichte, in: 

Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven der 

Forschung, Berlin, 1991; Ernő VÁRNAY: Public Finances in Hungary's New 

Constitution-the Debt Brake, Est Europa-La Revue 2012/1, 181–201. 
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milyen mértékben hatottak a közjogi gondolkodásra, és ösztönözték-e az 

európai konföderációs vagy szövetségi törekvéseket.
3
 

 

I. Európa-központú világállam 

A 17. századi egységelképzelésekre meghatározó befolyást gyakorolt a 

westfáliai békeszerződés, amelyet kontinensünk első összeurópai 

konferenciájának is tekinthetünk. A békeszerződés különös paradoxona, hogy 

olyan államok írták alá, amelyek ragaszkodtak szuverenitásukhoz, és a 

létrehozott területi változások biztosítékaként nem a nemzetek fölötti 

általános hatalmak (császárság, pápaság) jogbiztosító tekintélyét, hanem a 

kialkudott államközi garanciarendszert tekintették. Igaz, rövid idő múlva 

kiderült, hogy a békerendszer által létrehozott egyensúly törékeny, a tartós 

államközi kapcsolatok biztosítására új formákat kell keresni. 

A felvilágosodás szellemiségét tükröző és a korabeli politikai igényeket 

figyelembe vevő első kooperációs elképzelés egy német gondolkodótól, 

Gottfried Wilhelm Leibniztől származik. Első ismert egységterve még 

regionális jellegű volt, és a német birodalom széttagoltságának 

megszüntetését célozta. Abból indult ki, hogy a kontinens határainak 

kollektív védelme olyan összeurópai érdek, amely egyedül a német 

tömörüléssel, államhatalmi erőkoncentrációval biztosítható. A kor politikai 

viszonyai között nem tartotta lehetségesnek az államok föderális 

kapcsolatrendszerét, és nem látta indokoltnak az állami szuverenitás lényegi 

korlátozását sem. Tárgyunk szempontjából fontos – bár részleteiben 

kidolgozatlan – gondolatokat fogalmazott meg egy európai összkormány 

szükségességéről. Erre vonatkozó későbbi írásaiból kiderül, hogy ennek az 

intézménynek alapvetően az Európát fenyegető külső veszélyek elhárítása, a 

hadügy szervezése lett volna a feladata. Szükségesnek látta ezen túl az 

államközi jogvitás eldöntésére szolgáló állandó döntőbíróságok 

létrehozatalát. Ezek mintái az ókori Hellász területén működő amphiktyoniák 

voltak, amelyek egykoron a szomszéd települések alkalmi egyeztető 

fórumaiként szolgáltak. Leibniz sem tartotta lehetségesnek az egységes, 

államközi megállapodások szerint működő bíróság megalakítását.
4
  

                                                           
3 Vö. STIPTA István: Az európai integráció intézmény- és eszmetörténeti előzményei, 

in: Egyetemes jogtörténet I. (szerk.: Horváth Pál), Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1999, 522–528; Az univerzalizmusra lásd SZABÓ Miklós: Univerzalitás 

és európaiság című tanulmányát ebben a kötetben. 
4 Gottfried Wilhelm LEIBNIZ: Sämtliche Schriften und Briefe, Hrsg. v. d. Preuß, Akad. 

d. Wiss. 4. Reihe, Politische Schriften, Bd. I, 1667–1676, Reichel, Darmstadt, 1931, 

133–214. 
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Az 1672-re végleges formát nyert ún. Egyiptom-terve azonban már 

alkotmányjogi karakterében is különbözött előző elgondolásától. A francia 

nagyhatalom semlegesítése céljából Egyiptom elleni hadjáratra szólított fel, 

és ennek megszervezése érdekében a korabeli kontinens államai közötti (ide 

értve az Orosz Birodalmat is), nemzetközi szerződésekben rögzített 

kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. A terv Európa földrajzi határainak 

kiterjesztését, Egyiptom elfoglalását célozta, és az európai keresztény 

szellemi értékek világméretű kiterjesztésének igényét vetette fel. A francia 

hegemóniával létrehozandó világállam osztaná fel a korabeli világegyetemet, 

alkalmazná a természettudomány eredményeit és érvényesítené a közös jog 

uralmát. Biztosítaná a franciák uralmát Európán kívül, és egy univerzális 

keresztényi világállamot teremtene meg a civilizált államok irányításával.
5
 

Meg kell azonban állapítani, hogy az első német integrációs elképzelés 

nélkülözte az alkotmányjogi garanciákat, a szupranacionális szerveződés 

közjogi biztosítékait. Leibniz úgy vélte, hogy az európai államok földrajzi 

adottságai, népeik története, kultúrája és karaktere oly mértékben különbözik 

egymástól, hogy intézményesített együttműködés kialakítására nem lenne 

esély. Ezen a téren egy alávetéses illetékességű „arbitrium rerum”, tehát egy 

döntőbíróság kialakítására van lehetőség, amely – eltérően korábbi tervétől – 

már az államok közötti érdekkülönbségek feloldása érdekében is eljárna. 

 

II. Keresztény univerzalizmus 

Az egyes államok fölötti szervező hatalom szükségességének tudatában 

alkotta Európa-koncepcióját a kor neves tudósa, Johannes Amos Comenius is. 

Már 1645-ben írt rövid tanulmányában szükségesnek látta az egyházi és 

világi vezetők figyelmeztetését a hagyományos államjogi kapcsolatok 

továbbfejlesztésének szükségességére.
6
 Az 1666-ban megjelent művében már 

azt a gondolatot hirdette, hogy a materiális tényezők által determinált nemzeti 

széttagoltsággal szemben a szellemi tényezők egységesítő erejét kell 

érvényesíteni. Rendkívül modernnek hat az a megállapítása is, miszerint a 

kívánatos egységet intézményesíteni kell, a szellemi és reálszférák 

sajátosságainak megfelelő testületeket és döntési mechanizmusokat kell 

                                                           
5 Auszug aus Leibnitzen’s Memoir an Ludwig XIV., über die Eroberung von 

Aegypten zur Begründung der Obergewalt über die europäischen Regierungen, in: 

Minerva (Hrsg. V. ARCHENHOLZ), Hamburg, 1804, Bd. I, 91–118, 334–368, 434–

450. 
6 COMENIUS, Johann Amos: Allgemeine Beratung über die Verbesserung der 

menschlichen Dinge (Hrsg.: Franz HOFMANN) Verl. Volk und Wissen., 1. Aufl., 

Berlin, 1970, 1–24. 
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kialakítani. Műve meliorista szemléletű, lehetségesnek és szükségesnek ítéli a 

társadalom javítását. Tárgyunk szerint is fontos gondolata, hogy az európai 

kultúra rendezőelvei közé a törvényeket és az alkotmányt is számításba vette. 

Az általa elképzelt világállam ideológiai alapja Krisztus főhatóságának 

elfogadása, szervezőelve a műveltség, a politika és a vallás egyensúlyának 

megteremtése. Az állam irányítása is ennek megfelelően alakulna. Ennek 

megfelelően létre kell hozni egy államok fölött álló testületet, amely három 

részből, önálló hatáskörrel működő szervezeti egységből állna. A 

megalakítani tervezett Tudósok tanácsa magasan képzett, kiemelkedő 

erkölcsiségű tagokból álló testület, amely arról gondoskodna, hogy az 

alattvalók a szükséges tudást megszerezzék, és az állam lakosai megfelelő 

színvonalú vallásos nevelésben részesüljenek. A vallási és egyházi feladatok 

megszervezése egy Konsistorium elnevezésű testület feladata lenne. 

Végezetül a Béketanács nevű fórum döntene a tagállamok közötti vitás 

kérdésekről. Javasolta továbbá, hogy hívjanak össze egy világbéke-

kongresszust, amely a föld minden etnikumát, vallását és nyelvi közösségét 

képviselethez juttatná, és a kívánatos harmónia megteremtését segítené.
7
 

A vallási hátterű univerzalizmus másik korabeli kísérlete Pázmány Péter 

– ebben a körben ritkán hivatkozott – szövetségi tervezete volt. Igaz, ő 

szűkebb horizonton vizsgálta és ajánlotta az államok összefogását, csupán a 

katolikus hatalmak szövetségének ügyét szorgalmazta. Fő célja vallási 

indítékú volt, hiszen ő a korszak legfontosabb kérdésének a vallási ellentétet, 

a protestantizmus kérdését tartotta.
8
 

 

III. Közjogi alapú fejedelmi szövetség 

A felvilágosodás nyomán lassan formálódott az a feltevés, hogy földrészünk 

– Voltaire szavai szerint – több provinciából álló egységes köztársasággá 

szervezhető. Ebben a szellemben alkotott Charles-Irénée Castel (Saint-Pierre 

abbé) is, aki az utókor által nagyra becsült fejedelmi szövetségi elmélet 

kidolgozója volt. Alkotmányjogi elemekkel átszőtt béketervének első 

verziója 1706 telén született. A korai modell újszerű eleme, hogy a szerző 

                                                           
7 Johann Amos COMENIUS: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 

ad genus humanum ante alios vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae, 

Amsterdam, 1662; Allgemeine Beratung über die Verbesserung mennschlicher 

Dinge. An das Menchengeschlecht, vor allem aber an die Gelehrten, Gottesmänner 

und Machthaber Europas, in: Comenius: Ausgewählten Schriften zur Reform und 

Wissenschaft Religion und Politik (Übersetzt und beab. von H. Schönebaum), 

Kröner Verlag, Leipzig, 1924, 102–144. 
8 BALANYI György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete, Stephaneum Nyomda, 

Budapest, 1933. 
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elképzelhetőnek tartotta az eltérő érdekű és különböző nagyságrendű államok 

közötti béketeremtést svájci-német birodalmi mintájú, egész Európa 

területére kiterjedő föderáció létrehozatalával. Indokoltnak tartotta az 

intézményi garanciákat is. Terve egyik részletében arról írt, hogy az 

államoknak szükségük van egy állandó döntőbizottságra, amely a státusok 

közötti jövőbeli véleménykülönbségekről határoz, és amely elé az országok 

vitás kereskedelmi ügyei tartoznak. 

A híressé vált végső terv anonim kiadásban 1713-ban, Kölnben jelent 

meg.
9
 A mű első fejezetében a szerződési elmélet nemzetközi szintű 

interpolálását ajánlja, amellyel a fejedelmek által kötelezően garantált belső 

biztonságot országok fölötti közjogi szintre lehetne emelni. Ezzel tartóssá 

lehetne tenni a részt vevő államok közötti békét is. Az uralkodók 

egyetemleges kötelessége lenne minden szövetkező állam lakója számára a 

jog- és vagyonbiztonságot garantálni. Ezt a biztonságot közösen alkotott, az 

érvényesítés igényével összeállított nemzetközi jogi normák szavatolnák. 

Csak az garantálná a békét, ha az uralkodók is feltétel nélkül alávetnék 

magukat a kötelező jognak. Az államok közötti ellentéteket szabályozott 

eljárás keretében, jogi úton kellene rendezni, és a létrehozandó szövetséget 

szervezetileg is stabillá kellene formálni. A szerző a sajátos európai 

viszonyok miatt a monarchikus államforma mellett állt ki, de hangsúlyozta, 

hogy az államot megtestesítő erős kezű uralkodóknak a lakosság érdekeit is 

képviselniük kell. 

A terv nagy hangsúlyt fektet a német birodalmi és a svájci modell 

elemzésére. Hosszasan taglalja azokat az előnyöket, amelyek egy európai 

államszövetség létrehozatalával járnak. A közös akaratú kormányzás 

előmozdítaná a gazdasági tevékenységet, erősítené a kereskedelmet, javítaná 

az államok demográfiai helyzetét. Nagyobb esély lenne a takarékos állami 

gazdálkodásra, ezzel növekednének a bevételek és csökkenthetőek lennének 

az állami kiadások. A béke megteremthetné a tartós gazdasági növekedést 

Európában. 

Fontosnak tartotta, hogy az államok képviselői olyan állandó szövetséget 

hozzanak létre, amely a keresztény Európa minden országa számára 

garantálhatja az örök békét.
10

 A szövetség tagjai kötelezik magukat a török 

                                                           
9 Abbé Castel de SAINT-PIERRE: Der Traktat vom ewigen Frieden, Köln, 1712 (Hrsg. 

u. mit einer Einleitung versehen von Wolfgang Michael, Deutsche bearb. von 

Friedrich v. OPPELN-BRONIKOWSZKI), Hobbing, Berlin, 1922. 
10 A részt vevő államok: Franciaország, Spanyolország, Anglia, Hollandia, Savoya, 

Portugália, Bajorország, Svájc, Lotharingia, Svédország, Dánia, Lengyelország, a 

Pápai Állam, Oroszország, Ausztria, Kurland (Danzig, Hamburg, Lübeck), 
Poroszország, Szászország, Pfalz, Hannover és az egyházi választófejedelemségek. 
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elleni harcra, a mohamedán uralommal szembeni közös fellépésre. A 

szövetkezett uralkodók képviselőik útján egy folyamatosan ülésező 

szövetségi tanácsot hoznak létre, amely évenként felváltva a társult szabad 

városokban ülésezik. A tanács tagjai egyenrangúak, minden állam egy 

szavazattal rendelkezne. A tervezett testület lényegében a végrehajtás 

szervezését látja el. A szerződéstervezet meghatározza a döntéshozatal 

módját is. Tételesen felsorolja azokat az ügyeket, amelyekről egyszerű 

szótöbbséggel lehet dönteni. A közös érdekű és nagyobb fontosságú 

határozatokhoz kétharmados többség kellene. A szövetségi szerződés 

(alkotmány) csak az érintett tagállamok egybehangzó szavazatával 

módosítható. A szövetségi igazgatás költségeit a tagállamok bevételeik és 

népességük arányában viselik. A nemzetközi kereskedelem fejlesztése 

érdekében a kereskedelmi törvényeknek minden országban azonosnak kell 

lenniük. Az élelmiszereket kivéve minden áru vámmentes lenne. 

A tervbe vett európai szövetség érdemben nem avatkozhatna be az egyes 

államok kormányzásába. A közösségi szint szerveinek feladata annak állandó 

figyelemmel kísérése, ellenőrzése, hogy az egyes államok nem sértik-e meg 

saját alkotmányukat. Szükség és az érintettek kérése esetén az egyes államok 

szövetségi segítséget kaphatnak belső biztonságuk védelméhez, a 

megbomlott rend helyreállításához. A megállapodás rögzíti a trónöröklési 

rendet. Ha egy legitim uralkodóház ellen támadás történik, a szövetség 

vizsgálóbizottságot hoz létre, és katonai eszközökkel megbünteti a 

vétkeseket. 

A szövetkező államok politikai stabilitása érdekében az uralkodóknak 

ígéretet kell tenniük a szerződéskori status quo megtartására. Tiltott a 

területfoglalás: semmilyen terület semmilyen jogcímen a szerződés 

megkötése után már nem cserélhet gazdát. Az államok kötelesek feladni 

minden, korábban egymás ellen támasztott területi és egyéb anyagi igényt. A 

szövetség tagjai csak akkor köthetnek egymással külön szerződést, ha a kívül 

maradottak kétharmada a külön-megállapodást jóváhagyja.
11

 

A terv elveti az erőszakos érdek-kiegyenlítő eszközöket: egyik uralkodó 

sem léphet fel a másik ellen erőszakkal, kivéve, ha azt a szövetség nyíltan 

ellenségnek nyilvánította. Egyébként minden fontosabb vitás kérdést a 

szövetség elé kell vinni, ezekben minden érdekeltnek megegyezésre kell 

törekednie. Ha nem jön létre megegyezés, kötelező döntőbírósági eljárást kell 

                                                           
11 A hatalmi egyensúly megtartása érdekében a tervezet szerint a jövőben egyetlen 

uralkodó sem birtokolhat két országot. Ha a monarcha örökölne egy új országot, 

akkor a régiről le kellene mondania. A spanyol királyság nem vehető el a francia 

Bourbonoktól mindaddig, ameddig ez a dinasztia két férfi képviselővel rendelkezik. 

Ezek közül az egyik Franciaországban, a másik Spanyolországban uralkodik. 
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lefolytatni. Ha az ítéletet valamelyik fél nem teljesíti, a szövetség ellenségnek 

nyilvánítja és hadjáratot indít ellene. A büntetés alá vont államnak viselnie 

kell a háború költségeit, és elveszít minden olyan területet, amelyet a 

szövetség a fegyverszüneti megállapodásig elfoglalt.
12

 

 

IV. Morális bázisú szövetségi rendszer 

A 18. század közepén Saint-Pierre abbé elvi és szervezeti megoldásai Jean-

Jacques Rousseau fejlesztette tovább. Rousseau korabeli írásaiban élesen 

bírálta kora szociális, társadalmi rendszerét, a hatalomgyakorlás 

igazságtalanságait, a komplikált jogi rendszert és a közjogi tudatosság 

hiányát. Álláspontja szerint az emberek új szemléletű, polgári jellegű 

társadalmat kívánnak. A társadalmi béke megteremtéséhez viszont 

elengedhetetlen egy általános érvényű, közjogi erőre emelt megállapodás. Ez 

önkéntes szövetség a társadalom tagjai között, amelynek értelmében az 

emberek egyenlőségét és szabadságát maga az állam által garantálja. 

Rousseau vállalta, hogy Saint-Pierre terjedelmes könyvét a társadalmi 

szerződés tanaival kiegészítve érthető stílusban írja át.
13

 Az 1761-ben kiadott 

mű az európai béketeremtés folyamatát új gondolati alapokra helyezte. Abból 

a felfogásból indult ki, hogy az emberek inkább az érdekeik, mint hajlamaik, 

szenvedélyeik szerint élnek. Rousseau nem tulajdonított a közjognak olyan 

békítő, kiegyenlítő szerepet, mint Saint-Pierre. Szerinte a háborút csak akkor 

lehet elkerülni, ha az államok vezetői morális szempontokat követnek, az 

igazságosságra törekszenek. Merőben újszerű Rousseau álláspontja az 

Európa-fogalom földrajzi kiterjedéséről. Az Európához tartozást, 

Oroszország és a Török Birodalom integrálhatóságát elvi alapon ítélte meg, 

és ennek lehetőségét nem zárta ki. Ma is figyelemre méltóak Európa 

kulturális eredőiről írt gondolatai. A jövendő egységes Európa 

megteremtésében az antik római örökségnek döntő szerepet tulajdonított, 

akik kezdetben az egységes polgárjoggal, később a racionálisan felépített 

birodalmi közigazgatással és közös államvallással teremtettek alapot a 

kontinens egységesítéséhez. 

Rousseau az európai államok szövetségét szükségesnek tartotta. 

Álláspontja szerint az európai hatalmaknak egy örök és felbonthatatlan 

békére irányuló szerződést kell kötniük. A szerződésben foglaltakat 

                                                           
12 Abbé de SAINT-PIERRE: Az örökbéke-tervezet rövid foglalata, Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest, 1979; BÓKA: i. m. 57. 
13 Extrait du Projekt de paix perpetuelle de M. l’Abbé de Saint-Pierre, Rey, 

Amsterdam, 1761; Kurt von RAUMER: Ewiger Frieden. Friedensrufe und 

Friedenspläne seit der Renaissance, Alber, Freiburg, 1953, 347–350. 
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intézményesen garantálni kell. A tagállamok ennek érdekében egy állandó 

kongresszust alakítanak, ahol a politikai jellegű vitás kérdéseket megvitatják, 

és – szükség esetén – döntőbíróság elé utalják. Az államszövetségben részt 

vevő tagok számát, a szavazatok arányait, az államok közös költséghez való 

hozzájárulásának mértékét is ez a testület állapítja meg. A tagállamok 

képviselői minden fontosnak ítélt kérdést a kongresszus elé terjeszthettek. A 

tervbe vett testület öt évig egyszerű, ezt követően háromnegyedes többséggel 

hozza döntéseit. 

A terv előirányozta, hogy a szövetségnek szavatolnia kell minden 

tagállam területi határait. A tagállamoknak a megállapodás hatálybalépésekor 

fel kell függeszteniük minden korábbi, eldöntetlen vitáikat. A szövetség 

tagjai nem viselhettek egymás ellen fegyveres háborút, és kollektív védelmet 

kellett nyújtaniuk egymásnak minden külső támadással szemben. A 

tagállamokkal szemben is érvényesíthető volt a kollektív erőszak. Az a 

tagállam, amely a döntőbíróság, vagy a kongresszus határozatát figyelmen 

kívül hagyja, más tagállam ellen támad, fegyveres erővel kényszeríthető a 

közös érdeknek megfelelő magatartása. Rousseau új doktrínája szerint a 

nemzetközi béke csak akkor szavatolható, ha az államok az egymás közötti 

kapcsolataikban univerzális erkölcsi alapelveket érvényesítenek. Belső 

reformok, a társadalmi viszonyok alapvető megváltoztatása nélkül a 

nemzetközi kapcsolatok javulása sem remélhető. A szükséges reformok 

kezdeményezését nem a fejedelmek önkéntes belátásától, szabad akaratától 

várta el. Szükségesnek látta a szövetségi szintű társadalmi ellenőrzést, 

indokolt esetben az uralkodóval szembeni kollektív kényszer alkalmazását is 

megengedhetőnek tartotta. 

Rousseau halála után ismertté vált „Ítélet” című művében szakított a 

mesterséges államjogi kötelékek meghatározó szerepének fontosságával. 

Visszatért ahhoz a gondolathoz, hogy a szupranacionális egység kivihetetlen 

addig, amíg az egyes államok belső viszonyai kiegyensúlyozatlanok és 

heterogének, ameddig mindegyik állam csupán a saját érdekeit követi. 

Megkockáztatta, hogy a nemzeti önzés időszakában hatékony 

államszövetséget csak erőszakkal lehet megteremteni. 

 

V. Közjogi utilitarizmus 

Míg a kontinentális Európa haladó gondolkodóinak béke-elképzelései mögött 

az abszolutista kormányzati rendszer korlátozásának igénye állt, a korabeli 

Anglia irányítói a háborúk kiiktatásától a kereskedelem fejlődését remélték. 

Angliában vált valósággá az a fiziokrata követelmény, amely szerint az állam 

alapvető kötelessége a tulajdon védelme, egyebekben azonban szabadságot 

kell biztosítania a gazdasági élet résztvevői számára. Az irányzat nem 
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fogadta el a gazdaság állami irányításának indokoltságát, követelte a szabad 

kereskedelmi rendszert és a szerződési szabadságot. 

Ezt a szellemi irányzatot a közpolitika terén Jeremy Bentham képviselte 

Angliában. Felfogásának lényege, hogy minden emberi tevékenység egyedüli 

mércéje a hasznosság. Miközben egyéni érdekeinket követjük, 

érvényesülésünk egyúttal közösségi haszonnal is jár. Ahhoz azonban, hogy e 

folyamatok és ezeket mederben tartó szabályok érvényesülni tudjanak, 

korszerű államszemléletre és békés környezetre van szükség. Bentham 1789-

ben fejezte be a „Bevezetés a jog és törvényhozás elveibe” című alapművét, 

amely az általános és tartós béke iránti igényt is tartalmazza.
14

 A béke 

érdekében ő is alapvető belpolitikai reformokat tartott szükségesnek, azonban 

a külkapcsolatok radikális átalakítását és a diplomáciai tevékenység jogi 

szabályozását is kívánatosnak vélte. Ahogyan az általa képviselt felfogás az 

országon belül értelmes polgári aktivitást várt el, úgy az államokat alkotó 

népek részéről is cselekvő közreműködést tartott szükségesnek. Álláspontja 

szerint egy uralkodó sem negligálhatja más státusok alapvető érdekeit, mert 

ezzel belső és külső konfliktust teremt, végső soron háborút idézhet elő. 

Ebből okszerűen következik, hogy az egyes államok kötelesek tekintetbe 

venni, és belső alkotmányos rendjükben és magánjogukban is kifejezésre 

juttatni az emberiség közös érdekeit.
15

 

Bentham új módon közelíti az államok közötti fegyveres konfliktusok 

okait is. Ezekeket döntő mértékben az európai abszolutizmus politikai 

viszonyaira, hibás, de korrigálható intézményi sajátosságaira vezeti vissza. 

Első helyen említi a trónöröklési rend szabályozatlanságát, a szomszéd 

államokkal ennek következtében kialakult érdekütközést. Háborúhoz 

vezethetnek a területi viták, az újonnan felfedezett területek feletti 

felségjogok, a vitás jogalapú területi annexiók, de a vallási előítéletek is. 

Kortársainak többségével ellentétben a fegyveres konfliktusok 

leghatékonyabb ellenszerének a nemzetközi jog megújítását tartotta. Ennek 

keretében minden érvényen lévő, eddig íratlan nemzetközi szokásjogi normát 

kodifikálni kell. Ezt követően valamennyi olyan államközi tárgykört, amely 

jogilag még nem egyértelműen szabályozott, nemzetközi érvényességű 

                                                           
14 Jeremy BENTHAM: Principles of international law, Edinburg, 1843. Vö. Grundsätze 

für ein künftiges Völkerrecht und einen dauernden Frieden. Mit einer Einleitung 

(Hrsg. v. Oscar KRAUS), Halle, 1915; HORVÁTH Nóra: Az ismeretlen Jeremy 

Bentham, Világosság 2008/9–10, 67. 
15 HOMOKI-NAGY Mária: A magyar magánjog kodifikációja a 19. században, 

Jogtörténeti Szemle 1 (2004), 4–7; KONCZ Ibolya Katalin: A magánjog története 

Európában, Jogtörténeti Szemle 13 (2011), 76–77; HORVÁTH Attila: A magyar 

magánjog történetének alapjai, Gondolat Kiadó, Budapest, 2006, 470. 
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törvényekbe kell foglalni. Végezetül figyelmeztet a jogalkalmazási 

bizonytalanságok feszültség-generáló hatására, és javasolja a 

törvényszövegek egységes értelmezését, a terminológiai bizonytalanságok 

megszüntetését. 

Témánkkal összefüggő gondolatainak lényeges eleme, hogy indokoltnak 

tartotta egy regionális nemzetközi szervezet felállítását. A közös 

megegyezéssel létrehozott organizáció a béke megteremtésének két fontos 

feltételét biztosíthatná: egyrészt pacifikálná az európai államok közötti 

ellentéteket, másrészt közreműködne a gyarmatok közjogi emancipációjában. 

Bentham szerint az államok közötti feszültség egyik nyilvánvaló oka a 

gyarmati rendszer. A gyarmatokat veszteséges vállalkozásoknak tekintette, 

amelyek fenntartása többe kerül, mint az ebből származó haszon. Azon túl, 

hogy birtoklásuk megterhelő luxusnak minősül, az államok közötti 

rivalizálást okoz. Szerinte Franciaország is csak azért tart fenn költséges 

hadiflottát, mert ragaszkodik távoli gyarmati területeihez. 

Az államok közötti kooperáció érdekében elkerülhetetlennek vélte a 

katonai erők féken tartását biztosító nemzetközi szerződés megkötését. A 

háború elkerülése érdekében szorgalmazta egy kongresszus összehívását és 

egy nemzetközi döntőbíróság megalakítását. Javasolta, hogy minden állam 

küldjön két képviselőt a kongresszusba, egy tulajdonképpeni delegátust és 

egy ellenőrt. A kongresszus elé terjesztett javaslatokat és az elfogadott 

határozatokat nyilvánosságra kellene hozni. A legfőbb testület többségi 

határozata alapján ki lehetne kényszeríteni, végre lehetne hajtani a 

döntőbíróság ítéleteit. Ez a két szerv lehetne a kialakítandó államszövetség 

szervezeti bázisa. Szerinte az európai föderáció létrehozatala nem lenne 

nagyobb kihívás, mint amilyen egykoron a svájci államszövetség, a német 

birodalom vagy az amerikai föderalizmus megteremtése volt. Bentham 

szövetségi víziója tehát kiemelt szerepet szánt a nemzetközi jognak és a 

szupranacionális jogalkalmazói gyakorlatnak.  

Az áttekintett reformtervek közül egyedül Saint-Pierre műve tekinthető 

alkotmányjogi értelemben teljesnek, a többi elképzelés alapvetően az adott 

korszak politikai kihívásaira adott válaszként vagy aktuális béketervként 

értelmezhető. A tervekben hiányzik az államok egyenrangúságának, elvi 

egyenlőségének tételezése, döntő többségüket a rendi korszak 

hierarchizáltságára emlékeztető szemlélet uralja. Az egység-elképzelések 

többsége Európa területi határait az aktuális politikai szempontok szerint 

értelmezi. A koncepciók szerzőinek egyike sem tett kísérletet a tagállamok és 

a tervezett második szervezeti szint közötti hatáskör egyértelmű 

elhatárolására, a tervbe vett központi szervek kompetenciájának pontos 

megállapítására. Igaz, a korabeli egységtervek többségében megjelent a 
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hadügy, a pénzügy és a kereskedelem közös szabályozására vonatkozó elvi 

igény, de ezek szervezeti rendjét és a tagállami kapcsolatait a szerzők 

kidolgozatlanul hagyták. A tervek általános jellegűek, többségük nélkülözi a 

közjogi karaktert. A bevezetőben feltett kérdésre tehát alapvetően negatív 

választ kell adnunk, hiszen a felvilágosodás univerzalitásra irányuló 

törekvése nem eredményezett egy átfogó szövetségi vagy konföderációs 

közjogi koncepciót. A népjog és a közös európai jog ügye háttérbe szorult a 

béketeremtést célzó elképzelések mögött. 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOKSZÍNŰSÉG ÉS EGYSÉGESÜLÉS. 

GONDOLATOK A JOGI KULTÚRÁK  

TERMÉSZETÉRŐL ÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 
 

SZABADFALVI JÓZSEF

 

 

A mindennapi joggyakorlatban tevékenykedő jogász számára a jog gyakran 

leegyszerűsödik a hatályos jogszabályok ismeretére. Bizonyára az elmúlt 

korok jogászai nem igen kérnének abból a praktikus jogi tudásból, amely ma 

már nem nélkülözheti a számítógépek segítségét az alkalmazandó szabályok 

megtalálásában, és akkor még nem szóltunk az egyes jogalkalmazó szervek 

„iránymutatásainak” és „gyakorlatának” ismeretéről, mely nélkül eredményes 

és hatékony jogászi munkáról kevéssé beszélhetünk. De mi van a nem „saját” 

joggal? Vagyis azzal a jogi ismerettel és tudással, mely más jogrendszerek, 

jogi kultúrák jogéletére, jogintézményeire vonatkozik. E kérdéssel nem csak 

a gyakorló jogász találja szembe magát, hanem bizony a jogelméleti gondol-

kodás számára is sok, eddig megválaszolatlan problémát vet föl. Pláne, ha 

arra gondolunk, hogy a jog egy térben és időben folyton változó speciális 

autoritatív-normatív minta, melyet alapvetően meghatároz az a történeti-

kulturális közeg, amelyben működik. A 19. századi jogpozitivista törekvések 

– előtérbe állítva a nemzeti törvényhozás és kodifikáció ügyét – az egységes 

nemzetállami jogrendszerek megteremtését tekintették legfőbb küldetésük-

nek. A Code Civile-től a BGB megalkotásáig terjedő időszak valójában a 

nemzeti jogtudomány megteremtéséről szólt. 

A jog közismerten eltérő fontossággal bír a különböző jogi kultúrákban. 

Ez egyaránt igaz, ha a jog jellemzőinek, a társadalomban betöltött szerepének 

vagy éppen más normákhoz való viszonyának kérdéseit kutatjuk a különböző 

történeti korokban, de igaz akkor is, ha a térben elkülönülő jogi kultúrák, 

jogcsaládok, jogrendszerek tekintetében tájékozódunk. De tovább lehet vizs-

gálódni  az összehasonlító jog nyújtotta lehetőségek fölhasználásával  az 

egyes jogi kultúrákon belül a nyilvánvaló különbségekkel bíró egyes jog-

rendszerek sajátos történeti-kulturális sajátosságainak vonatkozásában.  

                                                                        

 
Prof. Dr. SZABADFALVI JÓZSEF 

  tanszékvezető egyetemi tanár, dékán 

  Debreceni Egyetem ÁJK 

  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék 

  E-mail: szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu 
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Ugyanakkor a jogról való teoretikus elmélkedés is  magán viselve az 

adott időszak szellemi-tudományos közegét  sajátos történeti-kulturális 

attitűdnek tekinthető, mely nyilvánvalóan visszahat az adott jogi kultúra 

„önképének” formálódására.
1
 A jogelmélet nem hagyhatja figyelmen kívül e 

szempontokat, csak ezekre tekintettel vizsgálhatja a jogot a maga teljességé-

ben. A jogelmélet csak így teljesítheti azt az egyesek szerint túlzó vállalását, 

hogy a jogról  tértől és időtől függetlenül  általánosan érvényes, argumen-

tált kijelentéseket tegyen.  

Már a jogi antropológia klasszikusai rámutattak arra  keresve a jog ere-

detét, „előképét” , hogy az ún. primitív társadalmak jogélete, alkalmazott 

„jogintézményei” nagyban függnek az adott közösség kulturális, mentális 

viszonyaitól. E kevéssé „differenciálódott” társadalmakban az egyéni és 

közösségi magatartásminták sokféle rendszerével, megoldási formájával 

találkozunk. De kézzelfogható különbségeket tapasztalunk a fejlődés maga-

sabb fokán álló, egyre szervezettebb, közhatalmi intézményekkel rendelkező 

komplex társadalmak jogát illetően. Ha csak a nagy klasszikus kultúrák jog-

életére gondolunk, akkor is nyilvánvaló az a különbség, amit a jog az egyes 

társadalmak életében betölt. 

Az ókori Rómában sokkal nagyobb jelentősége volt a jognak, mint Görö-

gországban, nem beszélve más korabeli kultúrákról. Ezt mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy míg Rómában megtaláljuk a hivatásos jogászok, jogtu-

dósok csoportját, addig Hellászban nem. De ugyanez igaz, ha a modern euró-

pai és észak-amerikai jogi kultúrát hasonlítjuk össze egyes vallási vagy tradi-

cionális jogrendszerekkel. Míg az euroatlanti  vagy más néven „nyugati”  

jogi kultúrkörben a jog és jogtudomány társadalmi presztízse a római jogi 

hagyomány által meghatározottan rendkívül magas,
2
 addig a Föld népességé-

                                                                        

1
 Vö. Harold BERMAN: The Origin of Western Legal Science, Harvard Law Review 90 

(1977), 894–943; UŐ: The Background of Western Legal Tradition in Folklaw of the 

Peoples of Europe, University of Chicago Law Review 45 (1978), 553–597; UŐ: Law and 

Revolution. The Formation of Western Legal Tradition, Harvard University Press, Camb-

ridge, Mass., London, England, 1983; Donald R. KELLEY: The Human Measure. Social 

Thought in the Western Legal Tradition, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 

London, England, 1990; John KELLEY: A Short Histhory of Western Legal Theory, 

Clarendon Press, Oxford, 1992; Paul VINOGRADOFF: Outlines of Historical 

Jurisprudence I. Introduction. Tribal Law, Oxford University Press, London, 1920; 

Outlines of Historical Jurisprudence II. The Jurisprudence of the Greek City, Oxford 

University Press, London, 1922.
 

2
 Harold Berman a „nyugati jogi tradíció” történeti kialakulásával foglalkozva a konvenci-

onális magyarázatokkal szemben  mely a „modern jog” kifejlődését a feudalizmus vé-

gére (abszolutizmus), a polgári forradalmakat közvetlenül megelőző, illetve a forradal-

mak időszakára datálják  az „első modern nyugati jogrendszer” (kánonjog) kialakulását 
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nek több mint felét érintő  az ún. modern jog jelenléte mellett is  vallási és 

tradicionális alapokon nyugvó jogrendszerekről ez nem mondható el.
3
 

A hagyományos kínai kultúrában sohasem volt olyan jelentősége a jog-

nak, mint az európai társadalmakban, ott a viták eldöntésének nem „rendes” 

eszközét látták a jogban. A társadalmi harmóniát, a konszenzuskeresést több-

re tartották a jog mögötti kényszer esetleges igénybevételénél. Jellemző sajá-

tosság, hogy míg Európában a késő középkortól  a római jog recepcióját 

követően  a bírói és közigazgatási (adminisztratív) posztokat általában már 

jogvégzettek töltötték be, addig Kínában a jogalkalmazásra följogosított 

mandarinok nem rendelkeztek jogi képzettséggel, helyette inkább a művésze-

tekben és a filozófiában voltak jártasak. Csupán az 1910-es évek elejétől  a 

polgári forradalmat követően  figyelhető meg a hagyományos jogszemlélet-

tel való részleges szembefordulás és az európai minták részleges követése. 

Mao Ce-tung győzelmét követően rövid ideig a szovjet minta vált meghatá-

rozóvá, de az 1950-es évek utolsó harmadában konfliktusba keveredve a 

korábbi szövetségessel, előtérbe kerültek ismételten a hagyományos értékek, 

így például a megbékélés eszméje visszanyerte korábbi tekintélyét, s a jog 

                                                                                                                                                          

a keresztény egyház mint „önálló jogi entitás” és a világi (földesúri és királyi) hatalom 

harcára vezeti vissza. Nagyszabású monográfiájában a nyugati jogi tradíció főbb jellem-

zői közé sorolja többek között a római jogtól örökölt vonásokat, így a jogi és nem jogi 

intézmények közötti éles választóvonal meghúzását, a jogintézmények működtetésével 

megbízott professzionális csoport létrejöttét, valamint a jogászképzés és jogtudomány 

speciális viszonyát a jogintézményekkel. A „modern jog” további sajátosságai között 

említi a jog koherens (integrált) egészként való szemléletét, a jog „beépített mechaniz-

musa” révén való fejlődésképességét, a jogfejlődés belső logikáját, a jog szupremációját 

a politikai hatalommal szemben, az egységes nyugati tradíción belüli különböző jogrend-

szerek kialakulását, illetve a jogi valóság és idealitás közötti állandó feszültségforrás je-

lenlétét. Vö. Harold BERMAN: Law and Revolution: The Formation of Western Legal 

Tradition, Harvard University Press, Cambridge, Mass., London, England, 1983,  

7–10.
 

3
 A „klasszikus” összehasonlítójogi szakirodalomból lásd főképpen Léontin-Jean 

CONSTANTINESCO: Inexécution et Faute contractuelle en Droit comparé, Buxelles, 

1960; René DAVID: Les grands systémes du droit contemporains, Dalloz, Paris, 1964 

(magyarul: A jelenkor nagy jogrendszerei. Összehasonlító jog, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1977); Konrad ZWEIGERTHein KÖTZ: Einfürung die 

Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts I., Mohr, Tübingen, 1971 (angolul: 

Introduction to the Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1992); EÖRSI Gyula: 

Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai, Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1975; René DAVIDJohn BRIERLY: Major Legal Systems in the world 

Today, Stevens and Sons Ltd., London, 1985
3
. A jogi kultúrák sokféleségét bemutató 

irodalomból lásd VARGA Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák Jogfilozófiák, 

Budapest, 2000.
 



 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ismét alárendelt szerepbe került. A „kulturális forradalom” időszakában az 

ún. népi közvetítő bizottságok fölváltották a bíróságokat, illetve a hagyomá-

nyos vitadöntő fórumokat. Konfuciusz eszméi helyébe Mao Ce-tung nézetei 

léptek, és a „jog” szerepe és funkciója maradt az, ami volt. 

Hasonló mondható el a japán jogról. A 19. század utolsó harmadáig itt is 

 a konfuciánus tanok hatásaként  az európai értelemben vett jognak alig 

volt szerepe. Nem létezett jogászképzés, nem volt „hivatásos” bíró, ügyvéd, 

ügyész stb. Az emberek magatartását illemszerű normák és rítusok (giri) 

befolyásolták. A tradicionális jogi gondolkodás szembetűnő jele a modern 

kori Japánban a pereskedéstől, a „hivatalos” jog igénybevételétől való ide-

genkedés. Helyette inkább a jogviták közvetítés, békéltetés útján való megol-

dását helyezik előtérbe.  

Ugyancsak hasonló jellemzőkkel bír a nagy múltú hindu jog. Délkelet-

Ázsia hindu közösségeinek jogszemléletét alapvetően meghatározó hinduiz-

mus  mely egyszerre jelent világnézetet és az emberi cselekvések sajátos 

szabályozását  az éppen aktuális hatalom „időleges”, nem örök parancsát 

kifejező „hivatalos” jog mellett számos más eszközt mozgósít a társadalom 

belső egyensúlyának megteremtéséhez. A dharma mint eszményi „jog” (szo-

kásjog)  melynek leghíresebb darabjai közül kiemelésre méltóak Manu 

törvényei  alkotta és alkotja még ma is e társadalmak, illetve az egyes kasz-

tok sajátos jogéletét. 

Ugyancsak sokban különbözik az euroatlanti jogi kultúrkörtől az iszlám 

(muzulmán) jogszemlélet. Míg Európában már a középkor folyamán fokoza-

tosan elvált egymástól a jogtudomány és teológia  pl. a kánonjog tudósai 

nem a teológiai, hanem a jogi karok keretében fejtették ki oktatói tevékeny-

ségüket , addig az iszlám kultúrában a jog és vallás szoros kapcsolata fi-

gyelhető meg. Sőt, valójában nem is létezik önálló muzulmán jogtudomány, 

pláne jogelmélet. A saria mint az iszlám vallás egyik része  a teológia mel-

lett  előírja, hogy a muzulmán hívőnek mit kell, illetve mit nem szabad 

tennie. A saria a „követendő út”, az isteni törvény, melyet minden muzulmán 

vallásúnak követnie kell. Hasonlóan, mint a zsidó jogban, a vallás előírásai 

válnak „törvénnyé”, melynek alapját a muzulmán szent könyv  Allah kinyi-

latkoztatása , a Korán adja. Amíg a keresztény teológiai gondolkodásban  

utalhatunk akár Szent Pálra vagy Szent Ágostonra  nem törekedtek önálló, a 

világi hatalomtól független „keresztény jog” kialakítására, addig az iszlám-

ban elképzelhetetlen a tisztán világi jog kialakítása. Ez utóbbi sajátosság 

gondot jelentett a 19–20. század során a muzulmán országok társadalmi, 

gazdasági, jogi modernizációjában, de a 21. század első másfél évtizede sem 

mutat e téren jelentős változást. 
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Ha az euroatlanti jogi kultúrkört meghatározó kontinentális (római-

germán) és angolszász (common law) jogcsaládokra gondolunk, nyilvánvaló 

különbséget fedezünk föl a jogintézmények, a jog tagozódása, a jogi termino-

lógia sajátossága, a jogalkotás, a jogalkalmazás jellegzetességei, a jogi gon-

dolkodás és a jogi érvelés természete és általában a jog „mibenlétét” illetően. 

Míg a kontinentális jogi gondolkodásban a jogi norma egy előre tételezett, 

dogmatikai alapossággal kidolgozott, absztrakt módon megfogalmazott ma-

gatartási szabály, amely önálló, zárt rendszert alkotva törekszik  morális 

szempontokra is tekintettel  az igazságos társadalmi rend megteremtésére, 

addig az angolszász jogfelfogást alapvetően az eljárásjogi szemlélet határoz-

za meg. A common law a bíróságok gyakorlata során kikristályosodott  

kevésbé absztrakt  elvekben és szabályokban testet öltő normarendszer, ahol 

az igazságosság eszméjének elsődlegességét megelőzik a processzuális 

szempontok, illetve a követendő szabályt (rule) nem egy előre tételezett nor-

mában, hanem egy korábbi  magasabb fokú bíróság által eldöntött  jog-

esetben (case) keresik. Az esetjogi felfogást jól példázza Bacon aforizmája, 

mely szerint az ítéletek a törvénynek, s a törvények az államnak a horgonyai. 

E szerint a jogtétel csak annyiban jog, amennyiben jogesetekből vonható le. 

Az írott jog csak „sejteti”, de még nem konstituálja az „élő” törvényt, amely-

nek mindig az eset a próbaköve. 

A kontinentális jogi gondolkodásban evidenciaszerű megnyilvánulásként 

a jogalkotó hatalom kifejezett akarataként definiálják a jogot, melyben a 

kényszerelemek különböző válfajainak  a lelkitől egészen a fizikai kénysze-

rig  egyidejű jelenléte a meghatározó. Vagyis a jog egy tudatosan alkotott 

társadalmi norma, melynek kikényszerítését arra fölhatalmazott intézmények 

biztosítják. A jog a hatalom és a rend megtestesítője, ahogyan Justinianus 

Institutióiban olvashatjuk. A kontinentális felfogásban a rend és a fegyelem 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a szabadság ne engedjen teret az anarchiának A 

jog inkább beavatkozik az egyének életébe, s tőlük magasabb magatartási 

sztenderdeket vár el, mint a common law, és nagyobb a kötődése a fegyelem 

és az ellenőrzés szükségletéhez. A kontinentális jog tehát számos elemében a 

paternalizmus erős jegyeit viseli magán. Ezzel szemben az angolszász jogi 

kultúrában az a bizonyos „közönséges” (common) jog kulturális értelemben 

jelentősen más sajátosságokkal bír. Érdemes e helyütt idézni Albert Dicey  

minden idők egyik legnevesebb angol közjogászának  az alkotmány erede-

tével kapcsolatos gondolatát, mely a common law jogszemléletére is általá-

nosítható: „...az alkotmány... úgyszólván önkéntelenül létrehozott dolog, 

mely oly szoros kapcsolatban áll a nép életével, hogy alig tekinthetjük az 

emberi akarat és működés eredményének... az angol alkotmány, nem egy 

csapásra jött létre, és nem a szokásos értelemben vett törvényhozás műve, 
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hanem a bíróságok előtt az egyéni jogok érdekében folytatott küzdelmek 

gyümölcse.”
4
 

Paul Koschaker véleménye szerint az a leghatékonyabb jogtípus, amely-

ben a jogalkotás kiváló jogászok egy csoportjának kezében van.
5
 Ez volt a 

helyzet az angol jogban, illetve a római jog arany korszakában, melyet 

Papinianustól Modestinusig kitűnő jogászok kis csoportjának dominanciája 

jellemzett. Egyébként a római jog fejlődésének első ezer esztendejében, a XII 

táblás törvény megszületését követően a római jog inkább hasonlítható a 

common law-hoz, mint a kontinentális jogi gondolkodásban a jogról vallott 

felfogásunkhoz. A római jog érdekessége, hogy a common law-hoz hasonló-

an az eljáráson keresztül fejlődött ki. Ahogyan az angol bíró kibocsátott egy 

writet, ugyanúgy adott ki a római bíró egy actio utilist. A modern kontinentá-

lis jog ugyanakkor köztudottan nem teljesen ugyanaz, mint a római jog. Jóval 

a Digesta szövegek észak-itáliai felfedezése előtt a római jog már nem volt 

élő jog Európában. Először a glosszátorok, majd a kommentátorok hasonlí-

tották össze a helyi (lombard) jogot a Justinianus-féle római joggal, melyet 

közvetlenül már nem alkalmaztak a joggyakorlatban, ráadásul a jogtudósok 

kezében a római jog „művelése” tudományos jelleget öltött. A római jog 

időközben elvesztve az eljárási elemek meghatározó szerepét, általános sza-

bályok tömegévé vált. 

Az angolszász és a kontinentális jogi kultúra közötti alapvető különbséget 

a justinianusi jog recepciójában, illetve annak elutasításában szokás keresni. 

De vajon mi lehet az oka annak, hogy Anglia elutasította a római jogot, 

amely évszázadok jogi bölcsességét reprezentálja, s ami a nyugati civilizáció 

egyik legfontosabb tartóoszlopa. Alexander Chloros szerint az esetjogi gon-

dolkodás inkább számot vetett a modern ember saját korlátaival, s sokkal 

szerényebb célkitűzést fogalmazott meg a jog számára.
6
 A kontinentális kul-

túrkörben az egyetemes igazság(osság) eszméjének kimondását inkább Isten-

re hagyták, az individuum nem volt elég merész a dolgok lényegének megfo-

galmazására. Christopher St. Germain már a 16. században feljegyezte, hogy 

ahol a kánonjogász vagy a kontinentális magánjogász természetjogról, ott a 

                                                                        

4
 Albert V. DICEY: Bevezetés az angol alkotmányba (ford.: Tarnai János), in: TAKÁCS 

Péter (szerk.): A joguralom és jogállam Jogfilozófiák, Budapest, 1995, 26.
 

5
 Vö. Paul KOSCHAKER: Europa und das römische Recht, München, 1966. 

 

6
 A. G. CHLOROS: Common law, kontinentális jog és szocialista jog: a világ három fő 

jogrendszere, a jogi gondolkodás három fajtája (ford.: Szabadfalvi József), in: VARGA 

Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák Jogfilozófiák, Budapest, 2000, 63–78. 

[Eredetileg megjelent: A. G. CHLOROS: Common Law, Civil Law and Socialist Law: 

Three Leading Systems of the World, Three Kinds of Legal Thought, The Cambrian Law 

Review (1978/9), 11–26.]
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common law jogász józan észről beszél. Így csak az angol jogász állíthatta, 

hogy „igazságot tesz” ember és ember között. A common law „filozófiája” 

megpróbálja kifejezésre juttatni, hogy inkább a jogok, az emancipáció és a 

felelősség, mint a kötelesség, az ellenőrzés és a paternalizmus talaján áll. 

Máskülönben nem lenne szükség jogra. Az angol polgár gondolkodásmódja 

ösztönösen elriad minden olyan megközelítési módtól, fogalomtól, amely a 

jogban csupán kötelezettséget és kényszert lát. Az sem véletlen, hogy az 

angol bíró az igazságot inkább határozott vitában, mint lefektetett elvekben 

képes megragadni. 

Mindazonáltal a common law 19. századi reformja óta folyamatos köze-

ledés figyelhető meg az angolszász és kontinentális jogi kultúra között. A 

kanadai Glenn Patrick e folyamat láttán – sokak véleményét összegezve – a 

common law „civilizálódásáról” beszél, s úgy látja, hogy a common law 

hagyományai között különböző módon kezdenek megjelenni olyan elemek, 

amelyek ez idáig a kontinentális jogi kultúrát jellemezték.
7
 A közeledés  

vagyis az angol jog számára a változás  a konkrét szabályok szintjén, vala-

mint az alapkoncepció és az intézmények terén következett be. Míg a 

common law történelme során processzuális jellegű volt  hagyományosan 

eljárásjogi intézmények uralták (pl. writ, jury) , addig a 19. századtól tanúi 

lehetünk az anyagi jog fokozatos előtérbe kerülésének, mely tudatos kodifi-

kációs tevékenységben is megnyilvánul. A komplex modern társadalmak 

expanziója és bonyolultsága magával hozta a kodifikáció értékének és szük-

ségességének a felismerését. Tanúbizonyság erre az 1965-ös English Law 

Commissions Act, mely először utasít egy újonnan létrehozott jogi reform-

testületet, hogy fogjon hozzá az angol jog kodifikációjához.
8
 A common law 

ilyen értelmű „civilizálódása” az angolszász jogi kultúra tradicionális értékeit 

szem előtt tartók szerint nem jelenti a „civilizálódás” hétköznapi értelmének 

megfelelő automatikus fejlődés tényét. Mindez lehet az általános vagy még 

inkább jogi globalizáció következménye, hiszen nem csupán a common law 

jogrendszere „civilizálódik”, hanem a kontinentális jogi kultúrában is foko-

zódó jelentőségre tesz szert a precedens jog, a felsőbb bíróságok jogot alakí-

tó, a bírói döntéseket meghatározó joggyakorlata. A felgyorsult élet, a társa-

dalmi, gazdasági mozgások következtében a világ egyre „kisebbé” válik. 

Törvényszerűnek tűnik e két  eredetileg európai, de hatásában és jelentősé-

gében világszerte meghatározó  jogi kultúra közeledése, a két rendszer ma-

radandónak bizonyult értékeinek a kölcsönös átvétele és hasznosítása. Min-

dazonáltal találkozhatunk olyan véleményekkel is, melyek szerint a jogrend-

                                                                        

7 Patrick GLENN: A common law „civilizálódása”, Magyar Jog 1996/1, 50–57. 

8 CHLOROS: i. m. 
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szerek közötti konvergencia, így a common law és a kontinentális jog köze-

ledése a „felszínen” valóban bekövetkezik, azonban „filozófiájában” mindkét 

tradicionális jogi kultúra megőrzi önazonosságát.
9
 Erre jó példa az angol 

writ-rendszer 1873-as reformja, mely a korábban alkalmazott writeket „ösz-

szeolvasztotta” (writ of summous), s ezzel  a kontinentális jogrendszerben 

ismeretes  egységes eljárási rendszert vezetett be, ám az eljárásra koncentrá-

ló bírói joggyakorlat mind a mai napig fönnmaradt.
10

 

Legvégül érdemes szólni a jog történeti-kulturális kötöttségét jól példázó, 

a jogi kultúrák közötti közvetítésről, a jogátvételről („jogkölcsönzésről”), 

illetve a recepcióról.
11

 Miként az egyes kultúrák hatással vannak egymásra, 

kulturális minták közvetítődnek közösségek vagy akár nemzetek és országok 

között, ugyanígy működik a jogi megoldások, jogintézmények, akár jogi 

kódexek mintaszerű követése, adaptálása vagy esetleg utánzása. A jog ilyen 

értelemben ugyanúgy viselkedik, mint bármely kulturális jelenség, ami nem 

csupán az azt létrehozó társadalmi csoportnak, hanem másoknak is értéket, 

viszonyulási pontot jelent.
12

 Éppen ezért nagyon fontos, hogy nyitottak le-

gyünk, ismerjük és értsük egymás jogi kultúráját. A jogi kultúrák sokfélesé-

gével való szembesülés segíti a népek közötti megértést és nem utolsósorban 

számos olyan tanulsággal jár, amelyből minden egyes nemzet jogrendszere 

profitálhat. 

                                                                        

9
 Vö. BADÓ Attila: Bevezetés az angol jogrendszerbe, Acta Universitatis Szegediensis de 

Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica, Tom. XLIV, Fasc. 1, Szeged, 1993, 3. 

(A szerző  a modern magyar jogelméleti irodalomban egyedülállóan  e tanulmányával 

alapos betekintést nyújt az angol jogi kultúrába, bemutatva  Roscoe Pound fogalom-

használatát kölcsönvéve  a common law valódi „szellemét”.)
 

10
 „A kontinentális eljáráshoz képest számos furcsasággal találkozhatunk. Aki rosszul 

választja meg keresete jogalapját  hiába szűnt meg a writ-rendszer , az pervesztes lesz. 

Az elévülés nem anyagi, hanem eljárásjogi intézmény, így az nem szakadhat meg..., vagy 

amikor a kontinensen egyetemlegesen lehet perelni, akkor itt saját veszélyre alperest kell 

választani stb.” (BADÓ: i. m. 9).
 

11
 Lásd erről bővebben Alan WATSON: Legal Transplants, Scottish Academic Press – 

University Press of Virginia, Edinburgh–Charlottesville, 1974; UŐ: Society and Legal 

Change, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1977; UŐ: The Nature of Law, Edinburgh 

University Press, Edinburgh, 1977; UŐ: Comparative Law and Legal Change, Cambridge 

Law Journal 37 (1978/2), 313–336; UŐ: The Making of the Civil Law, Harvard Univer-

sity Press, Cambridge, Mass., 1981; UŐ: Sources of Law, Legal Change, and Ambiguity, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1984; UŐ: The Evolution of Law, Univer-

sity of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985; UŐ: Faliures of the Legal Imagination, 

Scottish Academic Press, Edinburgh, 1988.
 

12
 Vö. SZABADFALVI József: Historical Jurisprudence, avagy a történeti jogtudomány mint 

a jog „kultúrtörténeti” megközelítése, in: SZABADFALVI József (szerk.): Historical 

jurisprudence – Történeti jogtudomány Jogfilozófiák, Budapest, 2000, 14–35.
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UNIVERZALITÁS ÉS EURÓPAISÁG 

 

SZABÓ MIKLÓS

 

 

I. 

Szimbólumokra fogékony világunkban az EU-csatlakozás 10. évfordulóján 

kézenfekvő egy erős jelképből: a zászlóból kiindulni. A zászló közismert 

terve – égkék háttéren tizenkét, ötágú aranysárga csillagból formált kör – 

1955-ben született meg, s fogadta el az Európa Tanács. Minthogy ekkor a 

későbbi EU-nak csak az első kezdeménye – a Montánunió – jött létre hat 

tagállammal, a zászló nem lehetett az Unió, de nem volt a Tanács jelképe 

sem, hanem Európáé. Az alapötletet nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült 

Államok zászlaja kínálhatta, de nem annak adaptálásáról van szó. A leg-

szembeötlőbb különbség, hogy a csillagok itt nem az egyes tagállamokat 

jelképezik (ezért nem is változott a számuk a tagállamokéval párhuzamosan), 

hanem a részekből képződő egységet és szolidaritást. Ez akkor sem változott, 

amikor a zászlót 1986-ban magáénak fogadta el az Európai Gazdasági Kö-

zösség, majd az 1992-es Maastrichti Szerződést követően az Európai Unió is. 

 

 

                                                           
 Prof. Dr. SZABÓ MIKLÓS 

  tanszékvezető egyetemi tanár 
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  Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék 

  E-mail: jogszami@uni-miskolc.hu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Euro
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A 12-es számnak egyébként is erős, szerteágazó a szimbolikus tartalma. 

Azon túl, hogy görög mitológiai vonatkozása van (az olümposzi istenek szá-

ma), biblikus konnotációval bír (12 apostol, Szűz Mária koronája), valamint 

asztrológiailag is jelentős (az állatöv 12 jegye, 12 hónap, 12 óra) – s így min-

degyik esetben elsődlegesen a teljesség és tökéletesség szimbóluma. Vagyis 

az önmagába zárt, önmagában teljes s önmagában elégséges mindenség: a 

Kozmosz, az Univerzum megjelenítője. S még egy aspektus érdemel kieme-

lést: amint a zászló szabatosan definiált módon grafikailag meg van tervezve, 

úgy az Univerzum is egy „világterv” – törvények és rend – szerint megkonst-

ruáltként tűnik fel előttünk. Az univerzalitás – ténye és szemlélete – éppen 

ennek az átfogó rendnek az elsődlegességét és fensőbbségét jelenti az össze-

tevő elemekkel – a partikularitással – szemben. 

 

 
 

Az univerzalitásnak a (középkori) hagyományban három megnyilvánulá-

sát ismerték. A birodalom a földi ország egy-sége és teljessége. Ideáltipikus 

formájának Dante Alighieri (koncepciójában kissé megkésett arisztoteliánus) 

világmonarchiáját tekinthetjük.
1
 Történetileg nonszensz, teoretikusan viszont 

tökéletes konstrukció. „A rész úgy viszonylik az egészhez, mint céljához és 

legjobb állapotához. Ugyanígy a rész rendje is az egész rendjéhez, miként 

céljához és legjobb állapotához. Ebből következik, hogy a rész rendjének 

jósága nem haladja meg az egész rendjének jóságát, hanem inkább ellenkező-

                                                           
1 „A világi egyeduralom, amelyet császárságnak hívnak, egyetlen fejedelmi hatalom 

az összes többi fejedelmi hatalmak fölött az időben, vagyis azon dolgokban és azok 

fölött, melyeket időbeli múlásukkal mérhetünk.” Alighieri DANTE: Az egyeduralom 

(ford.: Sallay Géza), Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1993, 6. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:EU_Flag_specificati
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leg. A dolgokban kettős rendet találhatunk: az egyik az egyes részek egymás 

közötti rendje, a másik a részek rendje, igazodása egy valamihez, ami nem 

rész, ahogyan a hadsereg egyes részei egymáshoz igazodnak és együttes 

rendjük a vezérhez igazodik. […] Amiért is, ha a rendnek ez a neme megvan 

az emberi sokaság részeiben, annál inkább meg kell lennie, a fentebbi szillo-

gizmus alapján, a sokaságban, azaz az összességben, minthogy ez a jobbik 

rend, vagyis a rend jobbik formája. És ezért az összes fentebb említett része-

ket, kormányzatokat és magukat az országokat is egyetlen fejedelemnek, azaz 

fejedelemségnek kell alávetni: ez pedig a monarcha, illetve a monarchia.”
2
 Ez 

a feltétele annak, hogy a Létező, az Egy és a Jó logikáján előrehaladva a 

béke, az igazságosság, az értelmi szabadság, a jólét, az egyenlőség valósággá 

válhasson ezen a Földön. 

A (római államvallásként megszerveződő) egyház ideáltipikus formája a 

nevében is egyetemes katolikus egyház: tanítása szerint az egy(etlen) és az 

egyetemes, mert – mint Imperium Christianum – magában foglalja a keresz-

tény hívők közösségének egyetemességét, a hit(tételek) egyetemességét s a 

pápai spirituális hatalom
3
 egyetemességét. Valójában a természete szerint 

minden egyház (általában: vallási közösség) univerzális: az egyetlen, a min-

denható, a mindeneket teremtő s vezérlő isten(ek)be vetett hit intézményesült 

kerete. Nem véletlen, hogy az EU „alapító atyái” – Konrad Adenauer, Jean 

Monnet,
4
 Robert Schumann, majd Jacques Delors és mások – keresztény 

gondolkodók és politikusok voltak. A világi – etnikai, politikai, nyelvi, kultu-

rális stb. – tagoltság fölötti átfogó világnézeti s az életformát homogenizáló 

etikai egységet teremt, de legalábbis hirdet. Ahogy a birodalom a civilizáció, 

úgy az egyház – bármely egyház – az igaz hit (az „ortho-doxia”) teljességét, 

egységét és tökéletességét testesíti meg és hirdeti. 

Az egyetem – az universitas – az univerzalitás harmadik megtestesülése. 

Az ideáltípust e vonatkozásban is Európához rendeljük a 12. századtól felvi-

rágzó egyetemek formájában. Ezek a tudományok egyetemességét (a későbbi 

una scientia gondolatát), a tanítók és tanítottak egyetemességét, s az átadott 

tudás egyetemes érvényességét, elismertségét képviselték. A „Respublica 

Academica” az igaz tudás megszerzésére, birtoklására és átadására egyesítet-

te polgárait, akik a politikai és a spirituális hatalom egyetemességével szem-

                                                           
2 Uo. 13–14. 
3 E mögött ott állt magának a hatalomnak szakrálisként és egyetemesként tételezése; 

Szt. Pál megfogalmazásában: Omnis potestas a deo – „Minden lélek engedelmes-

kedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hata-

lom pedig van, Istentől rendeltetett” (Róm 13,1). 
4 „Európában nem lesz béke – mondta Monnet már 1943. augusztus 5-én –, ha az 

államok a nemzeti szuverenitás mentén épülnek újjá.” 
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ben a szellemi hatalom univerzalitását képviselték. Az egyetemnek az egye-

temesség-igényét ki kellett harcolnia, s meg kellett védenie a másik két egye-

temességgel: a világi és az egyházi hatalommal szemben – alkalmasint ki is 

játszva őket egymással szemben.
5
  

A példaszerűen Európában kibontakozó univerzalitás tehát a partikulari-

tások fölött megszerveződő s a partikularitásokat magasabb egységbe foglaló 

összetartozás, hit és tudás közösségében nyilvánult meg. 

 

II. 

Ha továbbépítjük az univerzum jelképét, akkor elgondolhatóvá válik a „pár-

huzamos univerzumok” egymás mellett létezése. Bár ezt az elméletet – a 

„multiverzum” elméletét – a fizikában Hugh Everett (Princeton) majd Andrej 

Dmitriyevich Linde (Harvard) tárta az elméleti fizikusok közössége elé a 20. 

század második felében, kívülállók számára két emészthetőbb formában is 

megközelíthető a gondolat. A „párhuzamos világok” elgondolhatók ugyanis 

egyfelől mint lehetséges világok – s ekkor világunk lehetséges, mert semmi-

lyen szükségszerűségbe nem ütköző – alternatívái a nyelv síkján lelhetők fel. 

E gondolat a modalitások – a modális logika – egy változataként (az egyéb-

ként jogász) Gottfried Wilhelm Leibniz
 
munkássága nyomán vált ismertté.

6
 A 

„párhuzamos világok” másfelől elgondolhatók – és természetesen megtekint-

hető – mint párhuzamos galaxisok, vagyis mint olyan világok, amelyekből 

látjuk, hogy sok van, de még a sajátunk (a Tejút) bejárása is alig elképzel-

hető. 

Nincs is erre szükség, hiszen mindez csak metaforánk továbbépítésére 

szolgál: annak szemléltetésére, hogy az univerzumnak – az univerzalitásnak – 

nem kell kizárólagosnak, an sich egyetlennek lennie, csupán für uns, a „benn-

lévők” számára. A végtelen lehetséges a végesen belül is, mint a szappan-

szemcsék kavalkádja szappanbuborék felszínén, a végtelen mozgás a Möbi-

us-szalag mentén vagy az x = y
2
 függvény értékeinek alakulása az x és az y 

tengely képezte koordináta-rendszerben. 

 

                                                           
5 Lásd ehhez pl. Jacques LE GOFF: A középkori értelmiség (ford.: Ádám Péter), in: 

Korunk értelmisége (szerk.: Huszár Tibor), Gondolat Kiadó, Budapest, 1975, 67–71.  
6 Leibniz a monászokról szóló elmélete (a Monadológia) részeként arra a következte-

tésre is jutott, hogy a monászok az isteni teremtés által előzetesen kialakított rend 

(„harmonia praestabilita”) felé törekszenek, miért is a „lex optimi” folytán világunk 

a lehetséges világok legjobbika. Nem csoda, hogy e tételét Voltaire a Candide vagy 

az optimizmus című szatirikus regényében tollhegyre tűzte. 
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Az univerzalitás ideáltípusaitól így jutunk el az univerzalitás reáltípusai-

hoz, melyek a fentiek szerint két további tulajdonságot rendelnek az ideáltí-

pus jegyeihez: az univerzalitások pluralitásának és változékonyságának lehe-

tőségét. Az univerzalitás teljességét, egységet és autarkeiát nem szünteti meg 

vagy nem érvényteleníti az sem, ha több van belőle. Az univerzumon belül 

tartózkodók számára az ugyanúgy az egyetlen és kikerülhetetlen vonatkozási 

keret – koordináta-rendszer – marad. 

A birodalom reál-alap-típusa Róma; Dante számára is. Ez a Róma azon-

ban csak: „Róma.1”. Időben mellette, de tőle függetlenül ott van a Maja biro-

dalom, a Kínai birodalom, Indiában a Maurja, majd a Kusán birodalom stb. 

„Róma.1”-et időben pedig követi „Róma.2” – vagyis Bizánc, majd az örök-

ségére törő Konstantinápoly –, aztán „Róma.3”, vagyis Moszkva. S a biro-

dalmak szaporodnak és sokasodnak, miközben mindegyik birtokolja a teljes-

ségét, egységet és autarkeiát – hordozza az univerzalitást. Ebbe a sorba il-

leszkedik – hogy minden út Rómába vezessen – a Római Szerződéssel kezde-

tét vevő Európai közösség univerzalitása is.  

Ugyanígy az egyházban: a nagy világegyházak mellett a kereszténység-

ben a Schisma (1054) után szétváló latin és a görög egyház párhuzamos uni-

verzuma, majd a protestantizmus mozgalma nyomán színre lépő egyházak, 

kisegyházak, szabadegyházak, szekták sokasága – mind-mind az univerzali-

tás igényével és ígéretével. Párhuzamosok, melyek a végtelenben (sem) talál-

koznak. 

Nemkülönben a tudás univerzumában. Párhuzamos világokként szervezik 

gravitációs erőterüket a Thomas S. Kun-féle paradigmák, építgetik koordiná-

ta-rendszereiket az irányzatok, iskolák, tanítások. Időnként összeütköznek, 
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összeomlanak, hogy maradványaik új rendszerbe szerveződjenek – de amíg 

fennállnak (pl. geocentrikus vagy heliocentrikus magyarázó modellként), 

nem engednek szabadulást vonzásukból. 

 

III. 

A reáltípusok tér-időbeli entitások, vagyis térben és időben határoltak: kelet-

keznek és elmúlnak. A teljesség és önmagában elégségesség számunkra máig 

gyönyörűségesen fájdalmas példázata a Monarchia – egyben az elmúlás pél-

dázata is. E folyamat érzékeny megragadása olvasható Musilnál.
7
 Az Oszt-

rák–Magyar Monarchia – a kor környező univerzalitásainak szemében egy-

szerűen: Ausztria – robbanásszerű fejlődésének tetőpontján múlt ki, akkor, 

amikor tudományban, művészetben, filozófiában a legnagyobbat alkotta. S 

akkor, amikor képessé vált a „k. k.” és „k. u. k.” finom, ma már követhetetlen 

megkülönböztetésére – innen a névadás: „Kákánia”.
8
 Musil először az egysé-

get, az összetartó erőt magyarázza: „A nagy forradalmak – indítékaiknál is 

mélyebb – oka sosem a felhalmozódott elviselhetetlenség, hanem a lelkek 

mesterséges elégedettségét támogató-összetartó erő elhasználódása. Legal-

kalmasabban egy híres korai skolasztikus mondását idézhetnénk erre, latinul: 

»Credo, ut intelligam«, ami valamelyest szabadon így fordítható talán ma 

nyelvre: Uram, ó, Istenem, biztosíts szellememnek termelési hitelt! Mert 

minden emberi hitvallás csupán a hitelvállalás szélső esete valószínűleg. A 

szerelemben csakúgy, mint az üzletben, a tudományban csakúgy, mint a 

távolugrásban, hinni kell elébb, csak azután érhetünk el bármit, csak azután 

nyerhetünk; hogy ne lenne érvényes ez az élet egészére is?!”
9
 

A centripetális erővel azonos természetű, de ellentétes irányú a centrifu-

gális erő – a bomlást ugyanaz magyarázza, mint az egységet, az összetartást: 

„[… A] fejlődés jelenkori szakaszában Kákánia volt az első ország, amelytől 

Isten megvonta a hitelt, az életkedvet, az önmagába vetett hitet, minden kul-

túrállam alapvető képességét, mellyel ama hasznos kényszerképzetet terjeszt-

hetik, hogy feladatuk van. […] Mi végre gondolkodtak? Miért mosolyogtak? 

Nézeteik véletlenszerűsége voltak, hajlamaik megvoltak időtlen idők óta, 

                                                           
7 Köszönettel tartozom Prof. Dr. Majtényi Lászlónak azért, hogy e szövegrészre fel-

hívta a figyelmemet. 
8 E ponton említést érdemel, hogy 2001 óta áll nyitva a Bécsi Egyetem gondozásában 

a nyilvánvalóan Musil-ihlette „Kakanien revisited” nevű honlap 

[http://www.kakanien.ac.at] Közép-, Kelet-Közép- és Dél-Európa szellemi hagyaté-

kának gondozására és problematikájának reflektálására. 
9 Robert MUSIL: A tulajdonságok nélküli ember (ford.: Tandori Dezső), Kalligram 

Kiadó, Pozsony, 1995, I., 573. 
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valamiképpen minden ott lógott a levegőben: sémaként, melybe beleszalad az 

ember; és semmit sem tehettek, semmit sem tűrhettek teljes odaadással, mert 

nem létezett egységük törvénye. Ily módon a kulturált ember volt az, aki 

érezte: valamiféle adósság egyre nő, és ettől már sosem szabadulhat; ő volt 

az, aki látta az elkerülhetetlen csődöt, és vagy a kort kárhoztatta, amelyben 

élnie ítéltetett, bár ugyanolyan szívesen élt e korban, mint bárki más, vagy a 

»nincs vesztenivalóm!« bátorságával vetette magát minden eszmére, amely 

változást ígért.”
10

 Amint tehát az egység felépülése, úgy a lebomlása is elő-

ször a szellem síkján megy végbe, s majd a szétesés diagnózisa és analízise – 

s ezek révén bekövetkezése – is mentális folyamat. Az egységnek is és a 

bomlásnak is az az előfeltétele, hogy (reálisként) elgondolható s majd (nor-

málisként) kifejezhető, (nyelvi) szimbólumokba önthető legyen. 

Az univerzalitást pedig a partikularitás bontja le, az univerzalitás partiku-

laritásokra hullik szét. A magasabb – birodalmi – egységhez képest ezek a 

nemzeti partikularitások.
11

 „[…] Kákániában az ég világon semmi sem tör-

                                                           
10 Uo. 574. 
11 Nem véletlen, hogy Tocqueville az európai arisztokrácia hagyományőrző, mérsék-

lő, kiegyenlítő, birodalmakhoz és dinasztiákhoz kötődvén partikularitások fölé 

emelkedő társadalmi szerepét a jogászságnak tulajdonítja Amerikában, ebben az 

arisztokrácia nélküli társadalomban: „A jogászok lelkének mélyén tehát részben ott 

rejlenek az arisztokrácia hajlamai és megszokásai. Ösztönösen vonzódnak a rend-

hez, természetszerűen szeretik a formákat; az arisztokratákhoz hasonlóan utálják a 

sokaság cselekedeteit, s titkon megvetik a nép kormányát.” Alexis de TOCQUEVILLE: 

Az amerikai demokrácia (ford.: Ádám Péter et al.), Európa Kiadó, Budapest, 1993, 

378. „Az amerikai arisztokrácia a jogászok és a bírák székében ül.” Uo. 384. „Mi-

dőn az amerikai nép megittasul saját szenvedélyeitől vagy hagyja magát elragadni 

nézetei által, a jogászok szinte láthatatlan gyeplőt vetnek rá, mely csillapítja és meg-

fékezi. Demokratikus ösztöneivel titkon szembehelyezik saját arisztokratikus hajla-

maikat, újdonságszeretetével a maguk babonás tiszteletét minden iránt, ami régi, 

határtalan terveivel saját szűk nézeteiket, a szabályokkal szembeni megvetésükkel 

formakultuszukat, forrongó lendületével a saját megfontolt, lassú szokásaikat.” Uo. 

384. 

Vagy nézzük az arisztokráciát belülről, pl. egy Esterházy szemével: „Apám politikai 

megbeszéléseket folytatott lényegében osztrák rokonaival, könnyű royalista hang-

fekvésben. Aggódott az országért. Megszokta, hogy felelősséggel bír az országban 

történtekért.” ESTERHÁZY Péter: Harmonia cӕlestis, Magvető Kiadó, Budapest, 

2000, 321. Vagy: „A családfaágak messzi nyújtózhatnak, behálózzák az időt, teret, 

személyes kapcsolatot létesítve a múlttal, a világgal; egy arisztokrata, kit így nem 

köt a most, nem köt az országa, vagy köti, de nem kötözi, nem gondolhatja, hogy 

éppen »országa és kultúrája II. Józseftől kezdődnék«.” Uo. 503. Vagy: „Azért két-

ezer év az kétezer év – bólogattak elégedetten az oltár felé. – Ez a komcsi vircsaft 

alles mit allem legfönnebb harminc esztendőt tudhat magáénak. Érthető, ha viszo-
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tént, és régebben azt gondolták, ez épp a régi, feltűnést kerülő kákániai kultú-

ra, ám ez a semmi most olyan nyugtalanító lett, mint az álmatlanság vagy az 

értetlenség. Ezért volt könnyű dolguk az entellektüeleknek: miután önma-

gukkal elhitették, hogy mindez egy nemzeti kultúra világában másképp lesz, 

egykettőre meggyőzték róla a kákániai népeket is. Egyfajta valláspótlék volt 

ez, vagy pótlék a jó bécsi császár helyett, vagy talán csak magyarázat arra az 

érthetetlen tényállásra, hogy a hétnek hét napja van. Mert sok megmagyaráz-

hatatlan dolog akad, de ha a nemzeti himnuszt énekeljük, nem érezzük őket. 

[…] Ennek ellenére sem szabad a híres kákániai nacionalizmuson valami 

képtelen vadságot értenünk. Inkább történeti folyamat volt ez, nem valóság. 

Kedvelték ott egymást az emberek; beverték ugyan egymás fejét, leköpték 

egymást, tették azonban mindezt csak magasabb kulturális szempontokból, 

amiképpen az is megesik, hogy valaki négyszemközt a légynek sem ártana, a 

Megfeszített keresztje alatt viszont, a törvényszéki tanácsteremben embereket 

ítél halálra.”
12

 

 

IV. 

Az univerzalitás ellenpontja, kihívója és megsemmisítője a partikularitás, 

amely elemeire bontja, ami addig egy volt. „Ő: Zömök alak, szúrós tekintet, 

piknikus alkat. Az élvezeteket habzsoló természet, aki azonban adni is szeret; 

egy jó szóért leveti ingét, remek úszó, többszörös életmentő. Én: Lágy va-

gyok, szelíd, kissé nőies. Szép kis hangomon édes sanzonokat tudok, és ha 

olyan a hangulat, térdig vízben állva, a hold kék fényében elmulattatok egy 

egész rizsföldet. Különös ismertető jelem: vízbe dobva lemerülök, mint a 

kő.”
13

 Egy rizsszem vall ekként Örkény metaforájában – s a mese nyilvánva-

lóan rólunk szól. Semmi sincs nevetségesebb, egyben meghatóbb, mint egy 

másiktól ön-megkülönböztetőbb rizsszem. Legalábbis onnan, ahonnan mi 

szemléljük a rizsszemeket. Azon vágy mellett, hogy egyfelől (irtózva a devi-

anciától) olyanok legyünk, mint mindenki más, másfelől (rettegve önmagunk 

elvesztésétől) olyanok akarunk lenni, mint senki más. E kettősség azonban 

nem csak az emberi individuumokat, hanem az emberi közösségeket is jel-

lemzi. A „mi” és az „ők” megkülönböztetése és viszonyának meghatározása 

                                                                                                                             
lyogtató és kellemetlen is, hogy most bizonyos hebehurgya – ezt gondoljuk el racs-

csolva!, hebehuhgya, azonnal értjük a proletárforradalmak genezisét! – vadsággal 

iparkodik ledolgozni azt, ami az elemi mathesis szerint is lehetetlen: a különböze-

tet.” Uo. 565–566. N. B.: A jog s a jogászok két és fél ezer évre tekinthetnek vissza. 
12 MUSIL: i. m. 575. 
13 ÖRKÉNY István: Egy rizsszem panaszai, in: Egyperces novellák, Magvető Kiadó, 

Budapest, 1969, 325. 
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a társadalmiságot vezérlő egyik legfontosabb feszültség. Az emberi közössé-

gekben is egyszerre van jelen az összetartozás és a szétkülönböződés, az 

összetartás és a széthúzás centripetális és centrifugális ereje. Az előbbi az 

univerzalitás, az utóbbi a partikularitás hajtóereje.  

A birodalmi univerzalitást rombolja a nemzeti partikularitás; az egyház 

univerzalitását a szekták partikularitása; a tudás egyetemességét az iskolák és 

paradigmák partikularitása. A partikularitás különbözősége azonban viszony-

lagos. Belülről nézve életbevágóan fontosnak, kívülről tekintve jelentékte-

lennek és múlandónak látszik. Természetesen a világ a felépülések és lebom-

lások dialektikus erőinek együttes hatására halad előre, minden változás és 

alkalmazkodás feltétele ezek egyensúlya. A lebomlás, leépülés azonban csak 

akkor nem csap át pusztulásba, ha a széthullott partikularitások halmaza 

képes új renddé, új univerzalitássá integrálódni. Mondjuk pl., ha a Monarchia 

romjain megszerveződött volna egy Konföderáció, mint ahogy Észak és Dél 

romjain felépült az Egyesült Államok. Európa (még mindig) lehetséges egy-

ségének felépülésére az anarchiából, az antikvitás „bomlástermékein” legis-

mertebbek Hajnal István, Bibó István és Szűcs Jenő sokat idézett elemzései.
14

 

 

V. 

Amint azonban az univerzalitás szétkülönböződik partikularitásokra, a parti-

kularitásokban felgerjed a vágy, hogy maguk váljanak univerzalitássá – tel-

jességgé, kizárólagossággá, önmagukban elégségessé. Mi több, az univerzali-

tás lerombolásának nyílt vagy leplezett indoka és célja gyakran éppen az 

univerzalitás gyámjának és kontrolljának lerázása – az ön-törvényűség (auto-

nómia) mint korlátozatlanság és kizárólagosság megszerzése. Az „extra 

Hungariam non est vita” gesztusa ez: a rész egésszé vágyik válni. Vetítsünk 

magunk elé egy képet: egy gépkocsi-parkolót, ahol parkol egy magyar autó, 

hátulján Nagy-Magyarország emblematikus körvonalával; mellette egy oszt-

rák, „Nagy-Ausztria” térképével (Mexikótól Ukrajnáig); mellette egy francia 

a gloire-t hirdető térképpel; azt követi egy jármű – de legyen elég nagy a 

hátsó fele! – „Nagy-Nagy-Britannia” tapétájával, s akkor nem szóltunk Nagy-

Oroszországról, Nagy-Törökországról, Nagy-Mongóliáról stb., stb. Az „öko-

lógiai lábnyomhoz” hasonlóan ki lehetne számolni, hány földgolyóra volna 

szükség, hogy e nemzeti-partikuláris lábnyomok elférjenek egymás mellett. 

                                                           
14 HAJNAL István: Az újkor története [1936], Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988; BIBÓ 

István: Az európai társadalomfejlődés értelme, in: Válogatott Tanulmányok, Magve-

tő Kiadó, Budapest, 1986, III., 7–123; SZŰCS Jenő: Vázlat Európa három történeti 

régiójáról, Magvető Kiadó, Budapest, 1983. 
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Mi több: történetileg tudjuk, hogy az így univerzalitássá előavanzsált par-

tikularitásoknak is ugyanaz a sorsa, mint az „eredetieknek”: őket is szétsze-

dik a (még további) partikularitások. A nemzetektől megkülönböztetendő 

őket nevezik a nemzetek nemzetiségeknek – maguk azonban magukat ugya-

nolyan nemzeteknek. A Monarchia után így foszlik tovább Nagy-

Magyarország; Nagy-Nagy-Britannia után Nagy-Britannia, majd Britannia és 

mind, a többiek. 

 

VI. 

A szimbólumok nem csupán megjelenítői, de eszközei is a hatalmi küzdel-

meknek. Az elégetett, letépett, ablakon kidobott, ajtón kivezetett zászlók 

helyét más zászlók foglalják el – így az európai zászlót is más, nemzeti zász-

lók. A „homoiusion”-vitához hasonlóan látszólag csak egy részkérdésen 

folyik az öldöklő nézeteltérés: az ‘unió’ szó értelmezésén. Azon ugyanis, 

hogy ez az Unió – az Európai – államszövetség-e (nevezetesen részleges 

reálunió), vagy pedig szövetségi állam („Európai Egyesült Államok”). A tét 

valójában sokkal nagyobb. Az, hogy a nemzetállamok megőrizhetik-e – s 

láthatóan meg akarják őrizni bármi áron – a teljhatalomként értett főhatalmu-

kat: a szuverenitást. Miközben a modern nemzet nem hogy ezer, de száz 

években is alig mérheti történetét.
15

 Színrelépését a hagyományos – ezeréves 

– univerzalitás-formák: a (középkori) egyház és birodalom bomlásának (s az 

ebből fakadó teologiko-politikai problémának: az identitás és lojalitás megha-

tározására való képesség elvesztésének) köszönheti. Az abszolutizmusokból 

átmentett szuverenitásukhoz ragaszkodó nemzetállamok a szétesett egység 

újraintegrálását akadályozzák, anélkül, hogy maguk képesek lennének ilyen 

integrációra. Mint a német egység előtti Németföldön dúló, háborúból hábo-

rúba sodródó hatalmasságok után maradó felperzselt föld – ez a sors látszik 

Európára várni a globális hadszíntéren a nagyrégiók között dúló hatalmi harc 

végén. Gondoljuk hát meg: valóban érdemes az éppen felépülő Európát szét-

bontani a nemzetek (gyűlölködő) konglomerátumává? Pontosabban vissza-

bontani, hiszen a nemzetek és államaik a nagy európai birodalmak bomlás-

termékei, s az újjászerveződő európai egység immár retrográd gátjai. 

                                                           
15 Ehhez lásd SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Tanulmányok, Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1974. 
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AZ EURÓPAI DUALITÁS JOG- ÉS 

TÖRTÉNELEMFILOZÓFIAI GYÖKEREIRŐL 

 

SZMODIS JENŐ

 

 

Az elmúlt évtizedben sok szó esik az európai egységről, Európa gazdasági és 

politikai integrációjáról. Eközben azonban számos olyan jelenséggel is 

szembe kell néznünk, amelyek éppenséggel nem ennek az óhajtott 

egységnek, hanem sokkal inkább egyfajta multipolaritásnak az irányába 

mutatnak. A nemzetállamok törekvései önállóságuk megőrzésére mindennek 

csupán az egyik oldala. Megfigyelhetők Európában olyan sajátos 

törésvonalak is, amelyeket bár gazdasági folyamatok tesznek nyilvánvalóvá, 

de amelyeknek alighanem mélyebb kulturális okai is vannak. 

Fel kell tennünk a kérdést, hogy az európai egység helyett – vagy 

legalábbis mellett – nem beszélhetünk-e európai dualitásról, trialitásról vagy 

épp quadralitásról. Az Észak és Dél ellentétét nem csupán a gazdasági válság 

tette nyilvánvalóvá, hanem már évszázadokkal korábban a katolicizmus és a 

protestantizmus ellentéte is. Szűcs Jenő Európa három történeti régiójáról 

értekezett, és sok szó esik a szűkebb értelemben vett Nyugatról is, szembe 

állítva annak jelenségeit Közép- és Kelet-Európával. Egyfajta quadralitásról 

is indokolt lehet tehát beszélni az Észak–Dél és a Kelet–Nyugat tengelyek 

mentén. 

Ugyancsak gyakran kerül szóba a római jog, ami az európai egységesedés 

szempontjából kitüntetett jelentőséggel bírt. Eder az állam kialakulásának 

germán útjáról értekezett. A Római Szent Birodalom pedig nem véletlenül 

kapta később a Német-római Császárság nevet.
1
 Úgy tűnik tehát, hogy 

Európa kialakulása szempontjából megkerülhetetlen a római és a germán 

elem fokozott tekintetbe vétele. René David miközben szintén római-germán 

jogcsaládról beszél, azt szembe állítja a common law-val, újabb törésvonalat 

ismerve fel a sokszor egységesnek vélt európai kultúránkban.
2
 A római-
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germán jogcsaládon belül megkülönbözteti a romanista, a germanista, 

valamint az északi (skandináv) jogkört. Hogy distinkciója megalapozott, 

igencsak megmutatja a jogfilozófia egy sajátos és igen jellegzetes fejezete, 

amelyet hagyományosan skandináv jogi realizmusnak nevezünk. Erre a 

jogbölcseleti irányzatra fokozottan jellemző a mítosz- és metafizika-

ellenesség, a racionalitásra való eltökélt törekvés. Mindez késői reakció a 

római jogi alapú nyugati jogi gondolkodással szemben, amelynek igen 

mélyek a történeti gyökerei. 

Franz Wieacker a germán és az antik római tradíció kicserélődéséről, 

kölcsönhatásáról ír.
3
 Ezzel szemben azonban sokkal inkább egy olyan 

folyamatról lehet szó, amit Max Weber vázolt. A törzsi eredetű világi jogra 

bizonyos hatással volt a tekintélyénél fogva nagy jelentőségű kánonjog, 

amely azonban számos római jogi elemet magába olvasztott.
4
 A hatás tehát 

sokkal inkább egyoldalú volt, mint kölcsönös, és a római jog közvetlen – 

illetve a kánonjogon keresztül közvetett – hatása figyelhető meg a Nyugat 

jogfejlődésében, míg a germán törzsi jogok hatását a hanyatló Római 

Birodalom jogában aligha tudjuk kimutatni. 

Ha a nyugati jogot a római és a germán jogok sajátos termékeként 

értelmezzük, figyelmet érdemes szentelnünk két kérdésnek. Mi jellemezte a 

legáltalánosabban a római jogot? Mi jellemezte a germán törzsi jogokat? A 

római jog egyik legjellegzetesebb vonása már igen korai stádiumában, hogy a 

ius, a fas és a mos megkülönböztetésével elhatárolja egymástól a ius és a 

non-ius terrénumát. Jellemző rá továbbá a normák előzetes rögzítése 

törvények, illetve edictumok formájában. A joganyag viszonylag strukturált, 

elhatárolva a közjogot a magánjogtól, noha a jogágak, valamint az anyagi jog 

és az eljárásjog elkülönítésére nem került sor olyan radikálisan, mint később 

a nyugati jogban. Ugyancsak jellemző a római jogra fejlett és differenciált 

eljárási rendje, amelyben a jogorvoslatnak már a preklasszikus időkben 

körvonalazódnak az előzményei. 

A törzsi germán jogokra alapvetően a népgyűlési ítélkezés a jellemző, 

amelyben sokkal inkább a jog megtalálásán, mintsem valaminő előzetes 

norma utólagos érvényesítésén van a hangsúly. A fokozatosan kialakuló 

joganyag meglehetős strukturálatlanságot mutat, az eljárásrend kötetlenebb. 

Jelen van benne továbbá az istenítélet, mely idővel krisztianizált színezetet 

kap. Az istenítéletek irracionális jellegével jól megfér bizonyos pragmatikus 

                                                 
3 Franz WIEACKER: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer 

Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Vanderhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 

1967, 33–37. 

4 Vö. Max WEBER: Gazdaság és társadalom 2/2. A megértő szociológia alapvonalai 

(Jogszociológia), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995, 148. 
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szemlélet, melyet a későbbi, ám még későközépkori angol “the proof of the 

pudding is in the eating” mondás hallatlanul szemléletesen és sokat mondóan 

fejez ki. Ennek alighanem pusztán késői és a jogra vonatkoztatott parafrázisa 

Holmes bíró azon kijelentése, hogy a jog nem más, mint arra vonatkozó 

jóslat, hogy a bíróságok hogyan fognak dönteni.
5
 E szemléletben a törvények 

ugyanis csupán akkor nevezhetők jognak, ha a bírák alkalmazzák is. 

Az ősi germán és a római jog első dokumentált találkozásaként 

tekinthetünk a nyugati gót Codex Euriciusra (475–476), amely szokásjogi 

gyűjteményen jól érezhető már az egyházi és római jogi hatás. A Kr. u. 5. 

században megkezdődik tehát a kétféle jog és a kétféle kultúra sajátos eggyé 

olvadása, amely több hullámban valósult meg. Következő jelentős állomása a 

11–12. század, a bolognai glosszátor iskola korszaka, majd a 15–16. század 

recepcióinak időszaka. Ekkor a római jog befogadását talán leginkább az tette 

szükségessé, hogy a pozitív jognak valamilyen, többé-kevésbé szilárd 

értékmérőül szolgáljon az egykori birodalom joga. A keresztény középkor 

alkonyát követően, a jognak profán rendként való értelmezésekor, egyúttal a 

kibontakozó abszolutizmusok időszakában – amikor a szuverén hatalma 

szinte korlátlan, joga pedig szinte tartalmától függetlenül engedelmességet 

követel magának – kellett tehát valami, amihez a pozitív jog hozzámérhető. A 

római jog tekintélyénél fogva erre igencsak alkalmasnak mutatkozott. 

A római jog szelleme szoros összekötő erőt is jelentett Európa államai és 

nemzeti kultúrái között. A kereszténység elfogadása Európa egységesedési 

folyamatát nagyban segítette, s mikor a nyugati kereszténységben támadtak 

szakadások, ezt az egységesítő erőt – más tényezők mellett – a római jog 

vette át. Az egységesedés folyamata, az egységesedő kulturális közeg felszíne 

alatt megmaradtak azonban a korábbi állapotok törésvonalai is. Ezek közül az 

egyik igen fontosat éppen a protestantizmus kialakulása tette nyilvánvalóvá. 

A Római Birodalom egykori területeinek jelentős részén, Itáliában, 

Spanyolországban, Franciaországban a katolicizmus még századokig 

meghatározó tényező maradt, míg ettől északabbra jobbára a protestantizmus 

valamelyik irányzata vált uralkodóvá. Mindezzel szorosan összefügg Európa 

különböző területeinek eltérő gazdasági fejlődése is, a kapitalista 

gazdálkodás térhódításának eltérő üteme az egyes régiókban. Minderre igen 

szemléletesen Max Weber mutatott rá.
6
 A gazdaságról alkotott különböző 

nézetek, a költségvetési fegyelemben tanúsított magatartások eltérései ma is 

jól tetten érhetők. Mindezt legutóbb a 2008-tól kibontakozó gazdasági válság 

                                                 
5 Oliver Wendel HOLMES: The Path of the Law, Harvard Law Review 10 (1897), 457–

478.   

6 Max WEBER: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Mohr, 

Tübingen, 1934. 
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tette igen nyilvánvalóvá, aminek során az ún. mediterrán államoknak – a 

konjunktúra időszakában felhalmozott és szőnyeg alá söpört problémáik okán 

– számosabb és súlyosabb nehézséggel kellett szembenézniük, mint az 

északibb államoknak. 

Észak és dél sajátos dualitása persze nem csupán a vallás, a gazdaság 

dolgaiban feltűnő, de még a művészetek világában is. Méltán állította szembe 

Wagner a melodikusabb olasz zenét a kontrapunktikus szerkesztést tökélyre 

emelő német muzsikával.
7
 Mássá válik kissé minden az észak kezében, ami 

délről ered. A kereszténység, a zene s a bankrendszer is, amelynek 

kialakításában Itália bankárainak jelentős része van, ám éppen a késő 

középkortól, kora újkortól helyeződik a pénzvilág központja is északabbra, 

kerül hosszú időre – többek között – Fugger befolyás alá. 

Európa dinamikus fejlődése, társadalmának átalakulása, szemléletének 

profanizálódása, modernitása igencsak szembeötlő. Olyan fejlődésről van itt 

szó, ami az antikvitás idején kétszer is bekövetkezett. Görögországban és 

Rómában is. Ezekben a kulturális közegekben is, akárcsak az ún. Nyugaton, 

megfigyelhető a vallás jelentős átalakulása, a régi kultuszok fokozatos 

elhagyása és a keleti eszmék iránti fokozott érdeklődés és fogékonyság 

kialakulása. Sir Henry Maine – a Nyugat és Róma fejlődését egybevetve az 

indiai állapotokkal – méltán különböztette meg az ún. haladó társadalmakat 

az általa stagnálóaknak nevezettektől. Megállapította e különbséget, ám meg 

sem próbálta megválaszolni, hogy vajon milyen tényezők azok, amelyek az 

egyik kulturális közegben a fejlődést előidézik, s melyek azok, amelyek 

másutt az intézmények és a szokások tartósságát biztosítják. 

A problémának sokáig mások sem eredtek nyomába, sőt éppenséggel 

olyan történelemfilozófiai szemléletek bontakoztak ki, amelyek kimondva-

kimondatlanul tagadták a kultúrák e kétféle létmódját. A 19. században 

meghatározó maradt a történelem teleologikus értelmezése, egy olyan 

felfogás, amelyben a társadalmi-gazdasági és szellemi folyamatok valamilyen 

cél felé törekszenek. Ez a kereszténység szemléletében gyökerező szemlélet 

szekularizálódott, és meghatározta Hegel világképét éppúgy, mint a 

marxizmusét. A 18. századi racionalizmus utóhatásaként elterjedt nézet volt a 

történelem esetleges alakulását valló felfogás, amelyben az emberi 

értelemnek és akaratnak van meghatározó szerepe. Végül a történelem 

ciklusok szerinti interpretációja vált igen divatossá. Ebben Nietzsche „örök 

visszatérés” eszméje éppúgy szerepet játszott, mint az azzal igencsak 

összefüggő spengleri koncepció. 

                                                 
7 Richard WAGNER: A jövő zenéje, in: Művészet és forradalom. Révay Kiadó, 

Budapest, é. n., 79–145, különösen 107–109. 
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Bármelyik történelemfelfogást tekintjük is, abban azok mindenképpen 

hasonlóak, hogy egyféle elvet vallanak a fejlődés tekintetében. Maine 

elgondolkodtató eszméje a kétféle fejlődési útról igencsak feledésbe merült 

tehát. A kérdés azonban fennmarad, az a dinamikus fejlődés és expanzió, ami 

a Nyugatot jellemezte, és ami az antikvitásra is oly jellemző volt, milyen 

erőkből, tényezőkből táplálkozik. Mi lehetett az, ami mind a görög, mind a 

római, mind pedig a nyugati fejlődést eljuttatta egy sajátos hódító stádiumba, 

amikor az adott kultúra nem pusztán elszakad szülőhelyének kontinensétől, 

hanem éppenséggel idegen területeken teljesedik ki. Az egyiptomi Alexandria 

az a görög kultúrának, mint Bizánc a rómainak vagy Amerika a Nyugatnak. 

Új „kultikus központok” alakulnak új helyen, ahonnan aztán visszaárad 

minden a kultúrák eredeti területeire (Attikára, Itáliára, Európára). Azokra a 

területekre tehát, ahonnan eredetileg minden származik, s amely területek 

már kissé konzervatívnak is számítanak az új kultikus centrumokhoz képest. 

A kérdés azért is érdekes, mert ez a sajátos fejlődési út alighanem 

összefüggésben áll – más kulturális jelenségek sajátos fejlődési ívén túl – a 

jog és a jogi gondolkodás különleges változásaival is. Nyugaton a keresztény 

szakralitástól áthatott jogi koncepció e fejlődés keretében alakult egy erősen 

szekularizált, individuális, sok esetben formális jogfelfogássá, a jog sajátos 

önértékként való tételezéséig, egészen addig, hogy Amerikában már a 

jogmániáról lehet értekezni.
8
 Rómában ekként jutunk el a szakrális színezetű 

ősi jogtól, a legis actio sacremento világától a iustinianusi jog bizánci 

kodifikálásáig. De a görög kultúrában is érezteti hatását a Maine által 

haladásnak nevezett folyamat, és végül abban a szellemi közegben 

formálódik ki az arisztotelészi államfilozófia, amelynek a jogra külön 

kifejezése nem is volt. Külön, érdekes problémát vet fel Mezopotámia 

fejlődése. Itt Hammurapi törvényei a jogfelfogás egy viszonylag fejlett, bár 

kétség kívül archaikus állapotát tükrözik, majd Mezopotámiától északra 

felemelkedik a Hettita Birodalom, és olyan társadalmi struktúrát és jogi 

gondolkodást mutat fel, amely már sokkal inkább hasonlít az antikvitás és a 

korai feudalizmus világához, mint az ún. ókori Kelet jelenségeihez.
9
 Véletlen 

volna csupán, vagy a hettita jelenségben a mezopotámiai kultúra ahhoz 

hasonló kiáradását és kiteljesedését láthatjuk esetleg, mint amit később a 

görög, a római, majd a nyugati kultúra mutatott? 

A válasz erre talán még korai volna. Ami azonban e négy kultúrkört 

bizonyos mértékig hasonlatossá teszi, hogy történetük kezdeti szakaszában is 

                                                 
8  Paul F. CAMPOS: Jurismania: The Madness of American Law, Oxford University 

Press, New York, 1998. 

9 Lásd bővebben SZMODIS Jenő: Kultúra és sors. A történelemfilozófia lehetőségei, 

Mezopotámia kultúrájáról. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007, 155–183. 
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jól kimutatható bennük két egymással szemben álló kulturális entitás 

jelenléte. Olyan tényezőké, amelyek viszonylag kiegyenlített erőviszonyok 

szerint vetélkednek egymással, illetve kényszerülnek együttműködésre. A 

Nyugat mediterrán és nordikus entitásairól már korábban beszéltünk. Róma 

korai története etruszkok és italikusok keveredéséről és szembenállásáról szó. 

Hogy a három törzs (Ramnes, Tities, Luceres) és a mitikus király, Romulus 

neve etruszk eredetű, éppoly sokat mondó, mint a szokások (augurium, 

haruspicina, villámjóslás), a viselet (toga) és az építészet etruszk jellege.
10

 A 

latin nyelv később vitathatatlanul uralkodó helyzete önmagában keveset 

mond Róma ősi állapotainak tényleges viszonyai felől. A görög területeken a 

hellénséget megelőző lakosság nyelvi emlékei, vallási képzeteinek nyomai 

jól kitapinthatók.
11

 Ezt az ellentétet ragadta meg oly plasztikusan – egyébként 

Richard Wagner termékenyítő gondolatai nyomán
12

 – Friedrich Nietzsche A 

tragédia születésében, szembe állítva a görög kultúra apollóni elvét a 

dionüszoszival. De Mezopotámia sem egyéb sokáig, mint sumer és akkád 

városállamok vetélkedő területe. 

Visszatérve azonban Maine gondolatára a haladó és stagnáló társadalmak-

ról, joggal tehetjük fel a kérdést, mindaz a fejlődés, ami Indiától nyugatabbra 

megfigyelhető négy kulturális cikluson keresztül, vajon nem áll-e a legben-

sőbb összefüggésben a kulturális közegek sajátos, duális jellegével? És kér-

dés lehet az is, ott, ahol a fejlődés üteme nem mutatott olyan mértéket, mint a 

most említett területeken, vajon milyen volt a kultúra belső struktúrája. 

Egyiptom a Kr. e. 2900 körüli egyesítésétől az iszlám időkig igencsak mérsé-

kelten volt kitéve a mélyreható kulturális és etnikai hatásoknak.
13

 A külső 

hatások időben viszonylag elszórtan és legtöbbször csupán felületesen érin-

tették ezt az ősi birodalmat. Hogy azonban Egyiptom kultikus hagyományai – 

legalábbis a görög, a római és a nyugati, de akár a mezopotámiai változások 

mércéjével mérve – nem sokat változtak három és félezer év alatt, ugyancsak 

vitathatatlan. India az indoárja és heftalita támadásoknak igencsak kitett terü-

let volt, ott azonban a kasztrendszer elve és gyakorlata nem csupán a társa-

dalmi struktúrát merevítette meg, de a kulturális kölcsönhatások intenzitását 

                                                 
10 A római kultúra etruszk eredetű jelenségeinek felsorolása igen terjedelmes lenne. A 

kérdésről szakirodalommal együtt lásd bővebben SZMODIS Jenő: A jog realitása. Az 

etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig, Kairosz Kiadó, Budapest, 2005. 

11 Lásd bővebben SZMODIS Jenő: A görögökről Nietzsche és Spengler nyomán, 

Argumentum, Budapest, 2012. 

12 WAGNER: Művészet és forradalom, in: Művészet és forradalom, 37–77, különösen 

37–38. A témában lásd még SZMODIS Jenő: Wagner. Hatalom, vallás, pszichológia, 

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013. 

13 Lásd bővebben SZMODIS: Kultúra és sors. 
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is fékezte. Az egymással szemben álló elemek ráadásul nem mutattak olyan 

kiegyenlített erőviszonyokat, amelyek egy dinamikus fejlődés megindulásá-

hoz kellő feszültséget szolgáltathattak volna. Kína történetében ugyancsak 

számos konfliktus adódott az ún. hadakozó fejedelmek korától a mongol 

hódításig és azt követően is. Ezekből az összeütközésekből és szembenállás-

okból is hiányzott azonban több olyan tényező, amelyek jellemzőek voltak a 

nyugatibb fejlődési utakra. Ezek közül az egyik a szemben álló entitások 

merőben eltérő kulturális jellege (legalábbis a „belső” konfliktusok esetén), a 

másik az egyes entitások nagyjából hasonló súlya, ereje, lélekszáma. Kína 

sokkal inkább magába olvasztotta ellenfeleit, mintsem harcba szállt volna 

velük. Vagy még inkább magát oltotta ellenfeleibe. 

Hogy vajon szükségképpen összefügg-e egymással egy kultúra duális 

struktúrája és fejlődésre való hajlandósága, néhány megjegyzés erejéig ki kell 

térnünk erre is. Nietzsche A tragédia születésében így fogalmazott: „Sokat 

nyer vele az esztétika tudománya, ha nem csupán logikailag látjuk be, hanem 

a szemlélet közvetlen bizonyosságával is felismerjük, hogy a művészet 

fejlődése az apollóni és a dionüszoszi kettősséghez kötődik...”
14

 De vajon 

csak a művészet fejlődése-e, és csupán az apollóni és a dionüszoszi ellentét 

nyomán? Huizinga már általánosabban fogalmaz. Ő az archaikus 

kultúraperiódusok alakulásának okaként a közösségek antagonisztikus és 

antitetikus felépítését, a közösség gondolatvilágának dualisztikus struktúráját 

jelöli meg.
15

 Ha igaz az, amit az etnológiai kutatások eredményeként 

Huizinga leszögez, annak persze a személyiség pszichológiájában rejlő, 

mélyebb oka van. Amint Jung fogalmaz, „az elnyomott személyiségrésznek 

tudatossá kell válnia, hogy az ellentétek közti feszültség létrejöhessen, amely 

nélkül minden fejlődés lehetetlen”.
16

 

Duális struktúra, ellentét, feszültség, fejlődés tehát alighanem igencsak 

összefügg egymással, és nem csupán az egyes egyén szintjén, hanem az 

egyének alkotta közösségek életében, a történelemben és a kultúrában is. 

Méltán mondja Jung: „az egyes ember pszichológiája azonos a népek 

pszichológiájával. Amit a nemzetek tesznek, azt teszi az egyes ember is, s 

amíg az egyes ember megteszi, meg fogja tenni az egész nemzet is. Csak az 

egyes emberek beállítottság változása lehet a kezdete a népek lelki 

átalakulásának.”
17

 

                                                 
14 Friedrich NIETZSCHE: A tragédia születése, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986, 

24. 

15 Johan HUIZINGA: Homo ludens, Athenaeum, Budapest, 1944, 62. 

16 Carl Gustav JUNG: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 1990, 102. 

17 JUNG: i. m. 9. 
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Mert valóban igaz, amire a szociálpszichológia oly világosan rámutatott a 

20. században, hogy az egyes ember társas interakciói során gyakorta más 

magatartást mutat, mint magányosan,
18

 azonban el sem hagyja teljesen 

alapvető pszichológiai tulajdonságait. Az egyes ember pszichológiai 

törvényszerűségei így társadalmi szinten – kiegészülve más vonásokkal és 

reakciókkal is – az egész társadalom, az adott kultúra jellemző vonásaiként is 

megjelennek. Ellentét, feszültség, fejlődés a közösség egészének életében is 

ahhoz hasonló jelenségeket mutat, mint amik felismerhetők az egyén 

szintjén. 

Magának a fejlődésnek a kérdése is problematikus azonban. 

Beszélhetünk-e fejlődésről, vagy inkább csupán változásról? Ha esetleg volna 

is fejlődés, az vajon egyenes vonalú-e, vagy inkább az emelkedés és a 

hanyatlás ciklusát mutatja-e. A hegeli tökéletesedésről vagy inkább a 

spengleri ciklusról van-e inkább szó? A jungi lélektan ehhez is adalékkal 

szolgálhat. Mint írja, „Herakleitosz, aki valóban nagy bölcs volt, már 

felfedezte minden pszichológiai törvény közül a legcsodálatosabbat: az 

ellentétek szabályozó funkcióját. Ő ezt enantiodromiának nevezte, azaz 

ellentétek váltakozásának, amit úgy értelmezett, hogy egyszer minden 

átlendül az ellentétébe. (…) Így a kultúra racionális beállítottsága 

szükségszerűen ellentétébe, azaz a kultúra irracionális elpusztításába 

torkollik”.
19

 Ha tehát a változást fejlődésként is értelmezzük, akkor is szembe 

kell néznünk azzal, hogy a fejlődés nem töretlen. 

Amikor tehát az európai fejlődésről beszélünk, látnunk kell azt is, hogy ez 

a fejlődés Európának éppenséggel nem a homogenitásából, egységességéből, 

hanem többféleségéből veszi az eredetét. Ellentétes szellemi erők, eltérő 

szokások és erkölcsök tették Európát azzá, amivé az lett. Másfelől dinamikus 

fejlődésünk strukturális okokból szükségképp hordozza magában a hanyatlás 

lehetőségét is. Mindebből persze további következtetések is levonhatók. 

Egyfelől az, hogy az európai egység nem pusztán ünnepelni és üdvözölni 

való jelenség, hiszen az magában hordja az uniformizálódás, az egyformává 

válás, végső soron a stagnálás és a későbbi, megállíthatatlan hanyatlás 

lehetőségét is. Másfelől Európa sokfélesége nem pusztán saját tradicionális 

értékein nyugodhat. 

Ami egyik oldalról hanyatlás, a jövő szemszögéből egy új korszak 

kezdete is, egy új kulturális entitás felemelkedésének lehetősége. Ez az új 

korszak nem valószínű, hogy konfliktusok nélkül köszönt be. A migráció 

felerősödése, az iszlám elem megjelenése és térnyerése Európában már ennek 

                                                 
18 CSEPELI György: A szociálpszichológia vázlata, Jószöveg Műhely, Budapest, 2001, 

9–16. 

19 JUNG: i. m. 135. 
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az új kornak a kezdetét jelentheti. Az egykor keresztény Nyugat az egyik 

oldalon, a nagy számban muzulmán bevándorlók hada a másikon. Nem 

bizonyos, de jó eséllyel ez lesz az a két tényező, amelynek termékenyítő 

harcából az új Európa megszülethet. Kérdés azonban, hogy ebbe az Európába 

vagy valamely más forgatókönyv szerint kialakulóba mennyit tudunk átvinni 

a ma számunkra oly fontos értékekből. Hogy unokáink számárára milyen 

mértékben fog mást jelenteni Európa, mint a mi számunkra. Mert mást fog 

jelenteni, az bizonyos. 
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ELVEK ÉS VALÓSÁG EURÓPÁBAN: 

A PSI-IRÁNYELV ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK PROBLÉMÁI 

(MIÉRT NEM SZERETI AZ EURÓPAI KÖZSZFÉRA 

MEGOSZTANI AZ ADATAIT A  

MAGÁN-VÁLLALKOZÁSOKKAL?) 

 

ZŐDI ZSOLT

 

 

Ez az előadás az európai jog egy alig ismert területéről szól. Az itt leírtak 

nem is feltétlenül a téma jelentősége vagy aktualitása miatt érdekesek, hanem 

azért, mert szerintem remekül illusztrálják, hogy Európa minden egységesítő 

törekvés ellenére mennyire sokszínű és töredezett kulturális és politikai téren. 

Könnyű egyetérteni bizonyos dolgokban az elvek szintjén, de amikor az elve-

ket aprópénzre, helyi jogszabályokra és legfőképpen cselekvésre kellene 

lefordítani, akkor a helyi hagyományok, gyakorlatok, beidegződések és fé-

lelmek olykor túl erősek, és végül felülírják, lerontják ezeket az elveket.  

Az EU (a Parlament és a Tanács) 2003-ban elfogadott egy Irányelvet, a 

„közszféra információinak további felhasználásáról” (re-use of public sector 

information).
1
 Az irányelv célkitűzése az volt, hogy a közszférában közpén-

zen keletkező adatokat megnyissa mindenki, de elsősorban a magánvállalko-

zások felé, hogy ezek belőlük értéknövelt szolgáltatásokat fejlesszenek ki, 

ezzel munkahelyeket teremtve, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, és – 

nem mellékesen – csökkentve az Amerikával szembeni digitális lemaradá-

sunkat. Világos és egyszerű célok ezek. Mégis, a norma az EU egyik kudarc-

története lett, mert a valóság ellenállt a szép céloknak és a magasztos elvek-

nek. Ebben az írásban azt szeretném feltárni, hogy mi ennek a – nem csak 

magyarországi, hanem (csaknem) összeurópai – kudarcnak az oka. Érvelé-

                                                           
 Dr. ZŐDI ZSOLT 
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semben külföldi példákat is felhozok, mégis elsősorban a magyar történések-

re támaszkodom, lévén erről személyes tapasztalatom.
2
  

 

I. Az Irányelv rendelkezései 

Az irányelv hátterében
3
 az EU-nak a ’90-es években indított eEurope kezde-

ményezése
4
 állt, amely Európa digitális felzárkóztatását tűzte ki célul, és – 

többek között —a digitális tartalmak fejlesztését is ösztönözni kívánta. Az 

Irányelv Preambulumában az alábbiakat olvashatjuk: „A közszféra számos 

területről széles körben gyűjt, állít elő, dolgoz fel, és terjeszt információkat, 

így szociális, gazdasági, földrajzi, időjárásra, turizmusra, üzleti életre, szaba-

dalomra és oktatásra vonatkozó információkat. (…) A közszféra információi 

fontos alapanyagot jelentenek a digitális tartalommal bíró termékek és szol-

gáltatások számára és egyre fontosabb tartalomforrássá válnak a vezeték 

nélküli tartalomszolgáltatások fejlődésével. (…) A közszféra információi 

további felhasználási lehetőségeinek növekedése többek között lehetővé 

fogja tenni az európai társaságok számára, hogy potenciáljukat kihasználják 

és hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. 

(…) Létre kell hozni a közszféra dokumentumainak további felhasználására 

vonatkozó feltételek általános kereteit, hogy biztosíthatóak legyenek ezen 

információk további felhasználásának tisztességes, arányos és megkülönböz-

tetés-mentes feltételei.” 

Az Irányelv nem tette kötelezővé a közszférában keletkezett dokumentu-

mok újrafelhasználásra történő engedélyezését, mindössze annyit „kért” a 

tagállamoktól, hogy amennyiben erre lehetőség van, azt egyenlő feltételek-

                                                           
2 1998 és 2010 között magam is az egyik üzleti újrahasznosító (cég- és jogi informá-

ció) munkatársa voltam. Jóllehet elfogultnak érzem magam és az itt ismertetett je-

lenségekkel kapcsolatban személyes tapasztalataim is vannak, ezeket a hivatkozott 

tudományos igényű empirikus felmérések és tanulmányok is rendre alátámasztják.  
3 Johan PAS–Bruno DE VUYST: Re-establishing the Balance between the Public and 

the Private Sector: Regulating Public Sector Information Commercialization in Eu-

rope, The Journal of Information, Law and Technology (JILT) 2004/2 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2004_2/pasanddevuyst 
4 Communication of 8 December 1999 on a Commission initiative for the special 

European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000 – eEurope – An information 

society for all [COM(1999) 687 final]. Az eredeti szöveg már nem érhető el az 

EUR-lex-en, annak csak az adatlapja található a http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/NOT/?uri=CELEX:51999DC0687 linken. Viszont közérthető összefog-

lalóját adja a http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies 

l24221_en.htm oldal 

http://europa.eu/
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kel,
5
 kizárólagos szerződések nélkül,

6
 átlátható szerződéses konstrukciók-

ban,
7
 technikailag is megfelelő formátumban

8
 és alacsony költségekkel

9
 osz-

szák meg a piaci és nem piaci szereplőkkel.  

Milyen adatokról beszélünk? Az Irányelv definíciója szerint alapvetően 

minden, a közigazgatási szerveknél, vagy nagyobbrészt közpénzből finanszí-

rozott intézménynél keletkező adatról, amely nem esik a személyes adatok 

védelme miatt, nemzetbiztonsági érdekből vagy a szellemi tulajdon védelme 

okán korlátozás alá. Az Irányelv eleve kivette a közszolgálati műsorszolgálta-

tók és az ún. kulturális intézmények (pl. levéltárak, múzeumok) adatait a saját 

hatálya alól. Bár az Irányelv nem ad még példálózó felsorolást sem, a tipikus 

„pénzesíthető” adatok köre könnyen kikövetkeztethető. Ilyenek például a 

gazdasági, céginformációs, pénzügyi és statisztikai adatok, a környezetvé-

delmi, térképészeti és földmérési adatok, társadalmi adatok, jogi adatok (jog-

szabályok, jogszabály-tervezetek, bírósági ítéletek és egyéb hatóságok hatá-

rozatai), meteorológiai adatok, kulturális és tudományos adatok.
10

 Egyáltalán 

minden – ha azt egyébként közpénzen állították elő. Az Irányelv nem egysze-

rűen az adatok nyers rendelkezésre bocsátását akarta ösztönözni, hanem azt 

is, hogy ezeket minél szélesebb körben hozzák olyan formátumra (ún. géppel 

olvasható formátumra),
11

 amely azok felhasználását megkönnyíti. Előírta, 

hogy készüljenek hozzájuk leíró adatok, és az adatállományokról 

(adatszettekről) is készüljenek katalógusok, listák, amelyek a megtalálást és a 

termékké formálást, hasznosulást segítik. A rendelkezésre álló dokumentu-

mokat az adatgazdáknak egyenlő feltételekkel, előre közzétett szerződéseken 

keresztül, korlátozás nélkül kellett az újrahasznosítók rendelkezésére bocsá-

tani, és ami a legfontosabb, lényegében csak a költségeiket számolhatták el, 

ha egyáltalán kértek díjat. 

 

II. Az első évek tapasztalatai 

Az Irányelvet kezdetektől heves kritikák érték, és nem véletlenül írta az egyik 

első ismertetője és elemzője, hogy az EU „futni szeretne, mielőtt még megta-

                                                           
5 Irányelv, 8. cikk, 10. cikk. 
6 Irányelv, Preambulum (2), 11. cikk. 
7 Irányelv, 7. cikk. 
8 Irányelv, 5. cikk. 
9 Irányelv, 6. cikk. 
10 PAS–DE VUYST: i. m. 3.  
11 Az egyszerű digitalizált adat és a géppel olvasható (machine-readable) adat közötti 

különbséget jól érzékelteti az iratról készült fotó (szkennelés), amelyet – mivel nin-

csenek benne a betűk felismerve – a gép nem tud feldolgozni, és a karakterfelisme-

rővel felismertetett „szöveges kép”, amelyben pl. lehetséges a szavakra keresés.  
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nult volna járni”.
12

 A kritikák többirányúak voltak, és elsősorban a követke-

zőkkel érveltek. 1. A közszféra adatai technikailag nincsenek olyan állapot-

ban, hogy azokat nagy tömegben rendelkezésére lehessen bocsátani a magán-

vállalkozásoknak. 2. A túlterhelt közigazgatási szervezeteknek nincsen erő-

forrásuk arra, hogy magáncégek igényeit kiszolgálják. 3. Az irányelv árazási 

technikája (a határköltség alapú árazás)
13

 feltételezi, hogy a közigazgatási 

szervezeteknek létezik belső könyvelési, költségelszámolási rendszere – 

márpedig a legtöbb helyen ilyen nincsen. 4. Az európai kulturális hagyomá-

nyok jelentősen eltérnek az amerikai adatkezelési hagyományoktól – melyek-

re az Irányelv épített –, és amelyek kevésbé érzékenyek a személyes adatok-

ra, hosszabb ideje természetesnek veszik a kormányzat csaknem teljes 

(irat)nyilvánosságát, illetve nem tesznek különbséget egyéni – alkotmányos 

indíttatású – és üzleti, haszonszerzési indíttatású adathozzáférés között. 5. 

Végül Európa egyes országaiban bizonyos fontos adattípusok egyenesen 

szerzői korlátozás alá estek (pl. a bírósági ítéletek szövegén az Egyesült Ki-

rályságban a Koronának volt copyright-ja).
14

 

Ezek a félelmek az Irányelv átültetését követően, a 2000-es évek első év-

tizedében csaknem mind beigazolódtak, sőt ezeken felül is jelentkeztek prob-

lémák. Az első és legkézenfekvőbb probléma az volt, hogy a tagállamok 

nagy része jószerével tudomást sem vett az Irányelv megszületéséről, ami 

abban nyilvánult meg, hogy ha át is ültették azt, a fennálló gyakorlatokon 

lényegében semmit nem változtattak, vagy az irányelvet csak formálisan 

ültették át, sokszor a közszféra átláthatóságát szabályozó “freedom of 

information” (FOI) törvényekben, vagy azokat módosítva.
15

 Ez utóbbira épp 

                                                           
12 Idézi Philip LEITH–Karen MCCULLAGH: Developing European Legal Information 

Markets Based on Government, Information, International Journal of Law and 

Information Technology 12 (2004/3), 247–281. 
13 A határköltség egy „további termékegység előállításának pótlólagos költségét” 

jelenti. Jellemző példája, hogy ha egy repülőtársaság egy pótlólagos jegyet értékesít 

(vagy egy online szolgáltatást nyújtó cég egy újabb online hozzáférést kiad), akkor 

az újabb termékegység költsége majdnem nulla, hiszen a repülés többi költsége 

(üzemanyag, reptéri díj, személyi költségek, amortizáció, illetve az információ elő-

állításának költsége, a szerverek, a sávszélesség stb.) az újabb termékegység előállí-

tásával szinte semmit nem változik. Ez értelemszerűen csak egyes iparágakban ilyen 

alacsony, hiszen pl. az autóiparban ez az összefüggés nem érvényes. Ugyanakkor az 

információs (kiadói, filmgyártási) ipar éppen ilyen alacsony határköltségű iparág. 

Vö. Paul A. SAMUELSON–William D. NORDHAUS: Közgazdaságtan, Budapest, KJK-

Kerszöv, 2003, 112–113. 
14 PAS–DE VUYST: i. m. 
15 Katleen JANSSEN: One Information Policy for Freedom of Information and Re-Use 

http://blog.okfn.org/2010/07/21/one-information-policy-for-freedom-of-information 

http://blog.okfn.org/2010/07/21/one-information-policy-for-freedom-of-information
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Magyarország az egyik eklatáns példa, hiszen az elektronikus információsza-

badságról szóló 2005. évi XC. törvény (Infotv.) záró rendelkezései között 

ugyan megemlítette, hogy az Irányelv átültetése volt az egyik célja, a való-

ságban egyrészt lényegében egyetlen, az Irányelvben foglalt rendelkezést 

sem fedezhettünk fel benne, másrészt – és ez a nagyobbik probléma – telje-

sen más filozófiai alapon is állt. Az információszabadság-törvény (nem csak 

a magyar, hanem más országokbeli FOI-törvényeké is) célja ugyanis nem a 

továbbhasznosítás ösztönzése, hanem az állam átláthatóságának fokozása.
16

 

Az efféle szabályozások előtt a tájékozódni, az állam működését átlátni kívá-

nó öntudatos állampolgár (és újságíró) képe lebeg – egy alapvetően alkotmá-

nyos cél. Őt kell olyan helyzetbe hozni, hogy a lehető legtöbb információhoz 

a lehető legkönnyebben hozzáférjen. Azonban a PSI célja elsősorban gazda-

ságpolitikai jellegű, és célzott kedvezményezettjei az újrahasznosítással fog-

lalkozó, információs termékeket előállító vállalkozások. Míg az előbbi jel-

lemzően ritkán és kevés adatot kér ki, és általában abban a formában, amely-

ben az született, addig az utóbbi gyakran, nagy tömegben igényli mindezt, és 

géppel olvasható, egységes és nem gyakran változó formátumot szeretne. 

Ettől függetlenül a jogszabály az újrahasznosítók számára akár előnyös is 

lehetett volna, hiszen általánosságban mondta ki a díjmentességet,
17

 azonban 

a valóságban – a bírósági határozatok publikálását leszámítva
18

 – lényegében 

nem hozott változást. 

2003-ra (2005-re) ugyanis a közadatok újrahasznosításának Európa szinte 

minden országában, így Magyarországon is már kialakult egy gyakorlata és 

piaca. Mi jellemezte ezt a gyakorlatot? 

Amellett, hogy nagyon sok helyen – elsősorban a déli országokban – az 

adatok egyáltalán nem álltak rendelkezésre digitálisan, bizonyos adattípuso-

kat a különböző adatgazdák teljesen vagy részlegesen elzártak. Gyakoriak 

voltak a kizárólagos hasznosítási szerződések és az adatok túlárazása is jel-

                                                                                                                             
-and-re-use/: “due to lack of resources or lack of vision, some governments were 

satisfied with just transposing the directive in a law – to never look at it again, let 

alone develop an actual implementation policy or guidelines for the public bodies.” 
16 A két témakört azóta élesen el is választja az (angolszász szemléletű) irodalom, az 

előbbit PSI-nek (Public Sector Information re-use), a másikat FOI-nak (Freedom of 

Information) nevezve. L. pl. Richard SUSSKIND: Az ügyvédség vége, Complex, Bu-

dapest, 2012, 238; JANSSEN: i. m. 
17 Infotv. 1. §: „E törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és 

gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok e törvényben meghatározott körét 

elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, 

folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.” 
18 Az Infotv. negyedik része előírta a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák által az ügy 

érdemében hozott határozatok közzétételét. 
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lemző volt.  Magyarországon a 2000-es évek közepén (később majd látjuk, 

hogy ma is) mindháromra akadt példa. A rendelkezésre nem álló adatra a 

2000-es évek elején az eklatáns példát a bírósági ítéletek jelentették. Bár 

ebben az időben az ítéletek már számítógépen készültek, a fájlokat a kinyom-

tatás után törölték. A teljes vagy részleges elzárásra az ingatlan-nyilvántartás 

szolgálhat jó példaként. A gépi ingatlan-nyilvántartáshoz annak kissé elkésett 

(2000-es) beindítása után is csak hatósági eljárás (!) keretében lehetett hozzá-

férni
19

 (még nem továbbhasznosítási céllal is), továbbhasznosítási céllal pe-

dig a mai napig egyáltalán nem lehet. Az Infotv. hatálybalépésig a Magyar 

Közlönyök digitális formában egyáltalán nem, ezután pedig
20

 csak oldaltör-

delt, metaadatokkal el nem látott, ezért digitálisan nagyon nehezen kezelhető 

formátumban voltak hozzáférhetőek. A céginformációs adatokat 2007-ig csak 

térítés ellenében lehetett letölteni, 2007-től pedig ugyan az alapadatok ugyan 

ingyenessé váltak, azonban a nagy tömegű, azaz a továbbhasznosítást lehető-

vé tevő hasznosítási forma továbbra is kizárt volt (és az ma is),
21

 ráadásul a 

cégadatok esetén az infrastruktúra felett tulajdonosi jogokat gyakorló magán-

cég is bonyolítja a helyzetet. A Legfelsőbb Bíróság elvi összefoglalókkal 

kiegészített, a joggyakorlat számára elengedhetetlenül fontos határozatait (az 

ún. BH-kat) máig szerzői és kiadói jogok védik, felhasználási joga egy ma-

gáncég kezében van. A magánhasznosítók meteorológiai adatokhoz való 

hozzáférését nem egyszerűen korlátozzák, hanem egy időben felvetődött, 

hogy egyenesen betiltanák (!) a továbbhasznosítást.
22

 Egy 2009-ben keletke-

zett jelentés
23

 úgy fogalmazott, hogy „Magyarországon a közintézmények 

információinak további hasznosítására vonatkozó PSI irányelv legtöbb ren-

delkezése nem érvényesíthető, illetve nem érvényesül, ami az adathasznosí-

tást megnehezíti, megdrágítja, illetve az újrahasznosító szervezeteket a jogor-

voslat nélküli közintézményi döntéseknek kiszolgáltatottá teszi”. 

                                                           
19 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, 72–81. § (eredeti, 

1999. január 1-jétől hatályos időállapot). 
20 Infotv. 12. § (1). 
21 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet az ingyenes céginformációról: „(2) A rendelet 

hatálya nem terjed ki a céginformáció olyan biztosítására, amely a cégjegyzék ada-

tai egészének, illetve annak jelentős részének megszerzését eredményezné.” A gya-

korlatban ez úgy valósul meg, hogy egyedi adatokat le lehet kérni, azonban csak ún. 

megállító (CAPTCHA) kódok beütésével. Ez a gépi letöltést lehetetlenné teszi. 
22 Lentebb az ügyet részletesen ismertetem, és néhány kapcsolódó cikket is idézek 

(32. lj.). 
23 ANTAL Dániel–KISS Rita: A közintézmények újrahasznosítható információinak 

piaca Magyarországon, h. n., ITCB Consulting, 2009. (A Neumann Nonprofit Kft. 

megbízásából készült, nem nyilvános munkaanyag.) 
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Nagyon fontos újra hangsúlyozni, hogy az irányelv formális (nem a való-

di változásokra koncentráló) átültetése, a teljes vagy részleges adatelzárás, az 

újrahasznosítás elől történő elzárkózás, illetve a túlárazás nem csak Magya-

rországra volt jellemző, hanem Európa csaknem minden államát jellemezte 

kisebb-nagyobb mértékben. De ebben a tekintetben egy nagyon határozott 

törésvonal volt megfigyelhető. Míg az északi országokban (a skandináv or-

szágokban, később az újonnan csatlakozott balti államokban, valamint az 

Egyesült Királyságban) a kormányzat és az adatgazdák valóban igyekeztek 

lebontani a korlátokat és nem csak jogi eszközökkel, hanem digitalizálással, 

informatikai fejlesztésekkel és nyitott szemlélettel is, addig a déli és a volt 

szocialista országokban a formális transzpozíción kívül alig történt előrelé-

pés.
24

  

Láthattuk, hogy ezeket a nehézségeket valójában már az Irányelv megal-

kotásának időszakában is prognosztizálták, azonban ezek mellé két olyan 

újabb, nagyon súlyos probléma is csatlakozott, amelyet kezdetben senki nem 

látott, vagy legalábbis nem tartott fontosnak. Az első a közintézmények saját 

közadat-hasznosító tevékenysége. Európa legtöbb államában a közpénzből 

finanszírozott adatgazdáknál régről bevett gyakorlat volt, hogy az adatokat 

nem csak gyűjtik és tárolják, valamint abból közjogi, jogszabályokban rögzí-

tett feladataikat látják el, hanem „értéknövelt”, fizetős szolgáltatásokat is 

nyújtanak belőle. Erre a legjellemzőbb példa Európa-szerte a meteorológiai 

szolgálatok helyzete, amelyek nem csak gyűjtik és tárolják az időjárási alap-

adatokat, hanem általános (a nagyközönségnek szóló) és speciális (egyes 

ágazatoknak, pl. a polgári repülésnek, mezőgazdaságnak nyújtott) előrejelzé-

seket is készítenek. Ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása kapcsán ugya-

nannak a továbbhasznosítói piacnak a részei, így a továbbhasznosítóknak 

közvetlen versenytársai, amelynek az adatokat át kéne adni. Az ebből szár-

mazó bevételeik beépültek a szervezet gazdálkodásába, ezek kivonása a költ-

ségvetésből gyakran az összeomlás szélére sodorná őket.  

Itt jól érzékelhető, hogy a probléma tágabb horizonton az állami szerep-

vállalás korlátait és az állami feladatokra vonatkozó filozófiai megalapozást 

is érinti. Mi az állam alapfeladata? Feladata-e az államnak egyáltalán, hogy 

meteorológiai szolgálatokat működtessen (pl. a katonai repülés igényei miatt 

feltételezhetően igen, de vajon feladata-e a mezőgazdaság speciális igényei-

nek kiszolgálása)? Az államnak nyilvánvaló feladata és alkotmányos kötele-

zettsége a jogszabályok szövegének kihirdetése, de vajon feladata-e időgépe-

                                                           
24 Több mint beszédes, hogy az irányelv érvényesülését a kezdeti években monitoro-

zó, a Bizottság által létrehozott EpsiPlus tematikus hálózatweboldalát (esiplus.net) a 

hálózat átnevezésével (epsiplatformra) úgy zárták le, hogy a régi oldal töménytelen 

mennyiségű adatát veszni hagyták. 
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sített, kommentárokkal ellátott, hiperlinkelt, a jogászi igényeknek megfelelő 

jogi adatbázis működtetése? És a sort folytathatnánk minden adattípus esetén. 

Mindez természetesen felveti azt a kérdést, hogy hol húzzuk meg az „állami 

alapfeladat” és az „értéknövelt szolgáltatás” közötti határvonalat, és a válasz 

nagyban az adott ország kormányzatának politikai filozófiáján (liberálisabb 

vagy beavatkozóbb államot tekint-e ideájának az adott kormányzat) múlik. 

De nem csak ezen, és ez a második probléma. Az állami szervezeteket embe-

rek működtetik. Ezeknek az embereknek az attitűdje, hozzáállása szervezete 

adataihoz („enyém az adat” kontra „az adófizetők pénzén hoztam létre, tehát 

az adófizetőké az adat”), illetve a vállalkozásokhoz és a szabad piac egészé-

hez („a vállalkozások értéket teremtenek és aktvitásuk hozzájárul az általános 

jóléthez” kontra „a vállalkozások egyéni érdekeket szolgálnak és nem a köz 

javát”) döntő módon befolyásolja a közadatok újrahasznosításának képét. 

 

III. Az Irányelv a 2010-es években Európában és Magyarországon 

Az Irányelv felülvizsgálata ütemezetten történt. Nagyrészt az EPSIplus (ké-

sőbb EPSIplatform)
25

 keretei között, valamint egy részletes kérdőíves konzul-

táció nyomán
26

 összegyűlt visszajelzések alapján az évtized elejére nagyrészt 

összeálltak azok a problémák, amelyek az Irányelv érvényesülését akadá-

lyozzák. Ezeknek a nagy részét már jeleztem fentebb: a szerzői jogi akadá-

lyok mellett a használhatatlan (nem nyílt, egyedi) formátumok, a túlárazott-

ság és a határköltség kiszámíthatatlansága, valamint a piacon versengő (és 

komparatív előnyükkel visszaélő) közszervezetek jelentették a legnagyobb 

problémákat.
27

 Azt nem lehetett mondani, hogy nem történt semmilyen előre-

lépés, de azt többen elismerték, hogy az eredeti célokhoz képest elég csekély.  

Különösen éles volt a kontraszt, ha az általános európai helyzetet a min-

taképnek és versenytársnak tekintett Amerikával vetették össze. Itt, és ennek 

nyomán az Egyesült Királyságban lezajlott, létrejött ugyanis egy hatalmas 

közadat-kikötő (vagy áruház), amely több ezer ingyenes adatszettjével az 

ingyenes és fizetős továbbhasznosítást végzők valóságos paradicsomává 

vált.
28

 

Amerika beelőzése mellett a másik említésre méltó esemény az Irányelv 

mögött meghúzódó magyarázatokban, megokolásban történt hangsúlyváltás 

                                                           
25 L. a fentebbi lábjegyzetet. 
26 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id 

=3852 
27 Uo. 16.  
28 data.gov és data.gov.uk (az előbbin több mint 130 000 adatszett, míg az utóbbin 

közel 20 000 adatszett található). 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id
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volt. Míg kezdetben az Irányelv egyértelműen gazdaságpolitikai célokat 

szolgált, az Open Data-
29

 és a Crowdsourcing-mozgalmak
30

 megjelenésével 

az alkotmányos (a kormányzatok átláthatóságát és a közösségi hasznosítást 

hangsúlyozó) tényező is előtérbe került.
31

 Miért jelent ez hatalmas változást? 

Elsősorban azért, mert az Irányelv gondozói úgy vélték, hogy az eredeti pro-

kapitalista célok ilyen finomításával a kormányzati adatmegosztás eszméje 

emészthetőbbé és barátságosabbá válhat a kisebb mértékben szabadpiac- és 

vállalkozáspárti „dél” számára is. Az Open Data-mozgalom eredeti elképze-

lései ugyanis nem vállalkozás- és gazdasági növekedés-pártiak, hanem álta-

lában az adatok korlátozásmentes (pl. szerzői jogoktól mentes) megnyitásá-

ról, egyfajta bázisdemokratikus romantikával fűszerezett hatalomellenesség-

ről (is) szólnak. A Crowdsourcing pedig nem mond mást, mint hogy bizo-

nyos drága és bonyolult feladatok elvégezhetőek kisebb részekre darabolással 

és a „tömegeknek” történő kiosztással. Az új szemléletmódból egy szép új – 

kissé utópisztikus – világ képe bontakozik ki, ahol a kormányzatok által kor-

látozás nélkül megosztott adatokat a lelkes és kreatív programozók kis vállal-

kozások ezreiben építik bele mindenféle termékekbe (elsősorban mobil-

applikációkba), és teszik vele az életünket könnyebbé, a kormányzatot átlát-

hatóbbá és (csak szinte mellékesen) a munkanélküliséget kisebbé, a gazdasá-

gi növekedést impozánsabbá. 

Miközben Európa a kudarc ellenére is eltökélt maradt eredeti elvei mel-

lett, sőt újabb érveket keresett és talált a továbbhaladásra, Magyarország 

2010-ben – úgy tűnt – ehhez képest ijesztően más irányt vett. Az új kormány-

zat egyik legelső intézkedése az volt, hogy a 2010. évi CLVII. törvényben 

amely „a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozot-

tabb védelméről” címet kapta, lényegében kinyilatkoztatta kizárólagos tulaj-

donjogát a közadatok felett. A jogszabály elvileg ugyan nem érintette a külső 

továbbhasznosítást (amelyet egyébként, mint azt jeleztem, elvileg az Infotv. 

szabályozott), ugyanakkor mind a cím („nemzeti adatvagyon”), mind pedig 

az a szigorú szabály, hogy ezután az állami nyilvántartásokkal semmilyen, 

még technikai jellegű műveleteket sem végezhet nem állami szervezet, azt 

sugallta, hogy búcsút inthetünk bármilyen továbbhasznosítási törekvésnek. 

További baljós jel volt a készülő meteorológiai törvény kapcsán kirobbant 

vita, amikor a kormányzat a teljes meteorológiai adat-továbbszolgáltatói 

                                                           
29 http://opendefinition.org/od/1.1/hu/  
30 http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html 
31 Jerry BRITO–Mash HACK et al.: Crowdsourcing Government Transparency, Colum-

bia Science and Technology Law Review 9 (2007–2008), 119–157. 
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piacot egy tollvonással be szerette volna tiltani.
32

 Bár mindenféle érvek el-

hangzottak, az egyik érintett őszintén kimondta a probléma valódi hátterét: 

„az OMSZ 2012-es költségvetése 1,6 milliárd forint, ebből azonban csak 600 

milliót áll az állam, a többit nekik kell előteremteniük.”
33

   

Ezután a kissé ijesztő kezdet után aztán meglepetésként hatott az, hogy a 

kormányzat 2012-ben egyszeriben – szinte szóról szóra – átültette az Irányel-

vet,
34

 azonban oly módon, hogy lényegében minden érdemi és neuralgikus 

kérdést (adatkörök, árazás, szerződések, az adatokat közvetlenül is hasznosító 

szervezetek és a piac viszonya, jogorvoslati eljárás stb.) a végrehajtási rende-

letekre bízott.
35

 A törvény hatálybalépését követően még kormányhatározat is 

született a továbblépéssel kapcsolatban,
36

 sőt tudomásom szerint egy felmérés 

is készült a szóba jöhető közadatszettekről,
37

 azonban a projekt ezen a ponton 

megfeneklett. Csak találgatni tudok, hogy az adatgazdák szervezeti érdekei 

valószínűleg felülírták a kiszámítható és transzparens szabályozás igényét. A 

helyzet tehát nagyjából ugyanaz maradt, ami korábban volt.  

És mi történt Európában? Ha tárgyilagosan akarjuk értékelni, azt kell 

mondjuk, hogy – bár tapasztalható némi előrehaladás – 2011-ben Európa 

többi állama sem járt sokkal előrébb, mint 10 évvel korábban. Persze több 

adatszett került ki az Internetre, a helyi önkormányzatok aktivitása nagyobb 

lett, és – különösen az Egyesült Királyságban – néhány területen komoly 

                                                           
32 A terv óriási vihart kavart a sajtóban, de tanulságos és az Irányelv teljes ismeretlen-

ségét jelzi, hogy a rengeteg híradás közül egyik sem említi mint akadályt (http://net-

jog.hu/category/meteorologiai-torveny/;  

http://hvg.hu/itthon/20130410_Kulfoldre_vihetik_a_hazai_idojarasi_porta; 

http://www.idokep.hu/hirek/sajtokozlemeny-2012-oktober-26; 

http://mno.hu/belfold/jon-a-meteorologiai-torveny-1147969; 

http://www.origo.hu/itthon/2012 1030-az-uj-meteorologiai-torvenytervezet-

koncepcioja.html;  
33http://www.origo.hu/itthon/20121030-az-uj-meteorologiai-torvenytervezet-

koncepcioja.html 
34 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról. 
35 A jogszabállyal kapcsolatos (egyébként jó szándékú) megnyilatkozások, mint pl. a 

K-Monitor és a TASZ közös véleménye, amely szerint „a PSI irányelv a magyar 

alkotmányos hagyományokkal ellentétesen, üzleti alapon közelíti meg az informá-

ciószabadság kérdését” ugyanakkor továbbra is azt jelezték, hogy még a hozzáértők 

sincsenek tisztában a FOI és a PSI szabályozás alapvető, elvi különbségével. 

http://tasz.hu/files/tasz/imce/2010/tasz_allaspont_a_kozadatok_ujrahasznositasarol_

szolo_torvenyjavaslatrol.pdf 
36 1171/2012. (V. 30.) Korm. határozat a közadatok újrahasznosításának elősegítése 

érdekében szükséges intézkedések megtételéről. 
37 Rátay Balázs szíves szóbeli közlése. 

http://hvg.hu/
http://www.idokep.hu/hirek/sajtokozlemeny-2012
http://www.origo.hu/itthon/2012%201030
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újrahasznosítói piac épült ki, a főbb problémák, és különösen az „észak–dél” 

törésvonal továbbra is megmaradtak.
38

 A PSI a gazdag észak luxusának  

tűnik. 

Ám ez a gazdag észak mégsem adja fel. Az Irányelv módosításának elő-

készítése zakatolt tovább, és 2013 tavaszán elfogadták a 2013/37/EU irányel-

vet az eredeti Irányelv módosításáról. Mivel a jelen előadásnak nem tárgya 

részletekbe menően az Irányelv módosításának ismertetése, csak a leglénye-

gesebbeket villantom fel. A preambulumban az aktus leszögezi, hogy a nyílt 

adatpolitika „egyenlő feltételeket követel meg a tekintetben, hogy a doku-

mentumok további felhasználását engedélyezik-e, amit nem lehet az érintett 

tagállamok vagy az érintett közintézmények eltérő szabályaira és gyakorlatá-

ra hagyatkozva megvalósítani”. Az Irányelv tehát „bekeményít”: megkövete-

li, hogy „valamennyi hozzáférhető dokumentum esetében tegyék lehetővé a 

további felhasználást”. Kiterjeszti az Irányelv továbbá a közadatok körét a 

könyvtárakra, múzeumokra és levéltárakra. (Természetesen a korábbi korlá-

tokat, a szerzői jogokat és személyes adatvédelmet fenntartva.) Fontos válto-

zás a korábbiakhoz képest, hogy az önfinanszírozásra kényszerített szerveze-

tek tekintetében szakít a határköltség alapú díjazás előírásával. Ez igen furcsa 

helyzetet eredményezhet, hiszen ugyanakkor az a szabály megmaradt, hogy 

egy adott szervezetnek nem szabad aszerint különböztetnie vevő és vevő 

között, hogy az honnét jött: azaz a magasabb díjazást pl. egy meteorológiai 

szolgálatnak a saját piaci divíziójával kapcsolatban is érvényesítenie kell. Ez 

tehát – a sokkal szigorúbb közzétételi szabályokkal együtt – azt eredményez-

heti, hogy a közszféra közvetlen adathasznosítással is foglalkozó aktorai 

kivonulnak ugyan a piacról, de ezzel egy időben az adatok árát (a tovább-

hasznosítói szféra felé) drasztikusan megemelik.   

A részletek ismertetését itt abbahagyva csak néhány rövid következtetést 

szeretnék levonni. A közadatok újrahasznosításra történő megnyitása, az 

állami adatok gazdasági hajtómotorként történő felfogása Amerikából szár-

mazó gondolat, amelyet Európa északi része – bár nem teljesen zökkenőmen-

tesen, de mégiscsak lassan – átvett. Európa déli része – és ilyen szempontból 

Magyarország határozottan Dél-Európához tartozik – ódzkodik attól a gondo-

lattól, hogy a közadatokkal „magánvállalkozásokat segítsen”. Úgy vélem, 

hogy ilyen szempontból a „nemzeti adatvagyon” elnevezés paradigmatikus és 

nagyon árulkodó. Tágabban nézve ez a törés az állam gazdaságban betöltött 

szerepére, az állami feladatok terjedelmére is vonatkozik, sőt továbbmenve 

                                                           
38 Erről például egy Marietje SCHAAKE EU-képviselő által 2011-ben összehívott 

tanácskozásról készült videofelvételből értesülhetünk (Full Video of the ALDE ADLE 

MEP Marietje Schaake Meeting on Open Data – Transparency through Technology 

(2011. május 10.). https://www.youtube.com/watch?v=t_8-LRp6fXs 
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arra is, hogy hogyan tekintenek ezek az államok, politikusaik és közvéle-

ményük a magángazdaságra és a kapitalista rendszerre. Ami fent magasztos 

elv, az lent gyarló emberek gondolataiból és cselekedeteiből áll össze. És 

Európa ilyen szempontból még messze nem egységes, sőt nagyon erős a 
kételyem, hogy valaha az lesz-e. 
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