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Bevezetés 

 

Az Állam-és szuverenitáselmélet I. című tanulmányban kísérletet tettem az állam 

fogalmának meghatározására, kialakulásának, létrejöttének időben való behatárolására. A 

vizsgálódás alapjául szolgáló államelméleti tárgyú munkák elemzése során kiemeltem a 

terminológiára jellemző közös ismérveket, valamint elvégeztem a definíciók csoportosítását. 

A csoportosítás során megállapítottam, hogy az államra adott interpretációk két egymást 

metsző halmazba helyezhetőek el. Az egyik halmazba a főhatalom ismérve alapján, a másik 

halmazba az egyesülés tulajdonsága alapján kerülnek a definíciók. A metszetben a mindkét 

fogalmi jeggyel rendelkező meghatározások találhatóak. Az állam fogalmára egy egyszerűbb 

és egy összetettebb definíciót próbáltam megalkotni. Az egyszerűbb meghatározás szerint az 

állam meghatározott terület, népesség feletti főhatalom. Az utóbbi definíció előfeltételezi egy 

jogrendszer létrejöttét. Kitérésképpen azon kérdést vizsgáltam meg, hogy elsődlegesen az 

állam vagy a jog keletkezett-e elsődlegesen. A fogalomra adott meghatározások során 

azon álláspontot alakítottam ki, hogy az állam, mint terminológia nem határozható meg 

teljes és egzakt módon a szuverenitás fogalmának ismertetése és elemzése nélkül.  

Az állam időben való elhelyezésénél két- egy minimum (az állam az ókori Athénban 

alakult ki), és egy maximum (államról a modern állam létrejöttével, az uralkodói szuverenitás 

kialakulásával lehet beszélni) - álláspontot ütköztettem. Az elméletek ismertetését követően 

azt az észrevételt tettem, ha számegyenesen, idővonalon ábrázolnánk a két nézetet, 

elméleteteket, akkor az egyik felfogás a minimum érték zárt intervallumát, a másik álláspont a 

maximum érték zárt intervallumát képezné. Az utóbbi elmélet alapulvételéből 

automatikusan következik a szuverenitáselméletek tanulmányozásának igénye. Ha az 

állam az uralkodói szuverenitás megjelenésével alakult ki, abban az esetben választ kell adni 

azon kérdésekre, hogy mit értünk szuverenitás alatt, továbbá mikortól beszélünk 

szuverenitásról. Amennyiben az előbbi álláspontot, az un. minimumértéket vesszük alapul, 

abban az esetben is meg kell határozni a főhatalom kérdéskörét. Az államra adott 

meghatározásokban a szuverenitás kifejezés szerepel. Kérdésként merül fel, hogy 

azonos-e az állam fogalma a szuverenitás terminológiájával? Beszélhetünk-e államról a 

szuverenitás fogalma nélkül?  A tanulmány azzal a konklúzióval zárult, hogy az államról 

adott kép pontosabb kialakításához a szuverenitás fogalmának, kategóriarendszerének 

kialakulását, jelentésváltozását meg kell vizsgálni. 

Jelen tanulmány keretében az állam fogalmára adott további elméletek áttekintésével, - a 

korábban általam legegyszerűbbnek tartott definíciót – egyszerűsítem, valamint az állam és a 

szuverenitás közötti kapcsolatot vizsgálom meg. Az állam és a szuverenitás közötti kapcsolat 

„feltérképezésénél” Jean Bodin: Az államról című munkájából kiindulva elemzem a 

szuverenitás terminológiáját. Az államelmélet, államtan diszciplína keretébe sorolható 

szerzők többsége elutasítja az állam társadalmi szerződés útján való keletkezését, ennek az 



álláspontnak az ellentételezésére választottam ki a klasszikus társadalmi szerződéselméletek 

köréből Thomas Hobbes: Leviatánját. A dolgozat Hegel: A jogfilozófia alapvonalainak 

ismertetésével zárul. Hegel hivatkozott munkájában már összefoglalta a nemzetközi jog XVI. 

századtól kibontakozó Nemzetközi jog tudományának alapvehető tételeit, ezáltal lehetőség 

nyílik a szuverenitás vizsgálatára a Nemzetközi jog, mint diszciplína szemszögéből. 

 

1. A szuverenitás fogalmának meghatározása az Államelmélet diszciplína 

megközelítésében 

A következőkben, jelen fejezet bevezetéseképpen a fogalmak, terminológiák pontos, 

egyértelmű, szabatos meghatározásának, kiemelkedő jelentőségének hangsúlyozása céljából - 

egy példát ismertetek. 

Az államelmélet diszciplínában keretében végzett további vizsgálódásaim során 

találkoztam a fent említett – általam (leg)egyszerűbbnek tartott – államra adott 

meghatározástól (az állam meghatározott terület, népesség feletti főhatalom) kevesebb 

elemet tartalmazó definícióval. POLNER Ödön: Az államelmélet néhány főbb kérdése című 

székfoglaló értekezésében
1
 az államot személyek összességeként határozza meg. A 

személy fogalmat a római jogban használt persona fogalommal azonosítja, csak azon 

személyeket tekinti az államot alkotónak, akik jogképességgel bírnak. A személyek 

összessége alkotja a népet, amely államalkotó tényező. A szerző nem az általános, feltétlen, 

egyenlő jogképesség elvéből indul ki, megkülönbözteti azon emberek körét, aki nem tagja az 

államnak, ugyanakkor megállapítja, hogy „az állam népének körét önmaga határozza meg, 

megállapítván azokat a szabályokat, amelyek szerint az államhoz való tartozás, az 

állampolgárság megszerezhető és elveszthető.”
2
 Polner Ödön nem a modern állam 

koncepciójából indul ki, nép rendekre, osztályokra való tagolódása során, nem feltétel, hogy 

minden osztály egyenlő mértékben vegyen részt az államhatalomban. Báró EÖTVÖS József: A 

XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című művében taglaltak tükrében 

Polnernél nem feltétel a francia forradalmat követően kialakult egyenlőség eszméje alapján 

nem kell minden állampolgárt egyenlően alárendelni az államhatalomnak. Álláspontom 

szerint Polner Ödön államra adott meghatározása ellentmondásosan is értelmezhető. Az 

elemzést azzal a megállapítással kezdi, hogy az állam alkotórészei – az elterjedt 

meghatározás szerint a terület, a népesség, a főhatalom. A főhatalom és a terület – elvi 

értelemben – nem alkotórésze az államnak, mint jelenségnek. Az igazságra törekvés 

követelmények eléget téve meg kell azonban említeni, a szerző elismeri, hogy főhatalom és 

terület nélkül a gyakorlatban nincs állam.
3
  

                                      
1
 POLNER Ödön: Az államelmélet néhány főbb kérdése A M. Tud. Akadémia Jogtudományi Bizottságának 

Kiadványsorozata 6. szám Budapest, 1935. Az Állam-és szuverenitáselmélet I. című tanulmányban két 

egymást metsző halmazba kategorizáltam a antik-és középkori államelméleteket. Az egyik halmazba azon 

szerzőket soroltam, akik szerint az állam társadalmi szerződés megkötésével jött létre. A másik halmazban azon 

szerzők találhatóak, akik az organikus államfelfogást képviselik, amelynek értelmében az állam az emberek 

sokaságának egyesülésével jön létre. A metszetet azok a szerzők alkotják, amelynek műveiben egyaránt 

megtalálható mindkét felfogás. Polner Ödön az organikus államfelfogás egyik jeles képviselőjeként is 

tekinthető. 
2
 Im. 31.o. 

3
 „Az állam alkotórészei nagyon elterjedt meghatározás szerint a terület, a nép és a főhatalom. Ám a 

főhatalom nem alkotórész; feltétele állami létnek, nélküle nincs állam, és így alkotórésze a 



Véleményem szerint ellentmondásosnak látszik a fogalom meghatározás. Az államot a 

személyek összessége alkotja. Ennek alapján elvi értelemben elképzelhető olyan állam, 

amely nem rendelkezik területtel (vándorol az államot alkotó nép) és nincs meghatározva, 

hogy ki gyakorolja a legnagyobb hatalmat. Thomas Hobbes: Leviatánja alapján ez az állapot 

életképtelen állapot, ez az állapot nem az állam fogalmával, hanem a természeti állapot 

fogalmával fedhető le.  

A természeti állapotban a bellum omnes contra omnes, a mindenki háborúja, mindenki 

ellen érvényesül, a természeti állapot Thomas Hobbes szerint hosszú távon nem tartható fenn.   

A fentebb állítottak alapján kérdésként merül fel, hogy a vándorló népek közössége (pl.: 

Szent István államalapító királyunk előtt a Honfoglaló magyarok közössége) is államnak 

minősülne-e? A fentiekkel összevetve: az állam maga határozza meg alkotmányában, hogy 

kikből áll a nép és a személyek rendek, osztályok milyen arányban részesülnek az 

államhatalomból. (Államszervezet Polnernél a hatalmat kifejtő személyösszesség. Az 

alkotmányozás alatt a szerző annak meghatározását érti, hogy kikből áll az állam és hogyan, 

kik a hatalmi szervei és a hatalmi körük meghatározása, valamint azok egymással milyen 

jogviszonyban vannak.)  Polner Ödön a területet dologi alkotórésznek minősítette.  

Az értekezésben olvashatjuk, hogy a nép az államnak olyan alkotóeleme, amely nélkül 

államról nem beszélhetünk. Az uralkodó az államnak csak eseteleges eleme, uralkodó 

nélkül lehet államról beszélni. 
4
Az uralkodó az államhatalmi szerv. Különbséget kell tenni 

uralkodó és a köztársasági elnök között. A különbség abban a tekintetben van, hogy az 

uralkodót nem lehet alárendelni az államhatalomnak, a köztársasági államfő azonban alá van 

rendelve. Polner Ödön kiemeli, hogy nem ért egyet az állam társadalmi szerződéssel való 

keletkezésével.  Az uralkodó választás vagy öröklés útján válik az állam alkotórészévé. 

Az állam vagy népi erővel vagy uralkodói erővel, avagy e két tényező együttesével 

keletkezik. Az államformák közötti különbségtétel is eltér az államelméleti művektől (pl. 

Platón: Az állam, Jean Bodin: Az államról, Thomas Hobbes: Leviatánja). A szerző nem az 

alapján tesz különbséget, hogy kik gyakorolják államhatalmat. (Ha egy személy kezében 

összpontosul a hatalom, abban az esetben monarchia, ha a többség kezében van a hatalom, 

abban az esetben demokrácia pl.)  

A különbség a monarchia és a köztársaság között abban jelölhető meg, hogy az állam 

egy vagy két alkotórészből áll-e. Ha nincs uralkodó, abban az esetben köztársaság az 

államforma.  

A hivatkozott székfoglaló értekezésben POLNER Ödön hivatkozik: A végrehajtó hatalom a 

magyar alkotmányban című munkájára.
5
 A székfoglaló dolgozat alapját képező elméletet, 

álláspontokat, tételeket a szerző elsőként ebben a könyvében jelenítette meg. Az állam az 

                                                                                                                    
fogalommeghatározásnak, de nem ama jelenség tárgyának, mit államnak nevezünk. A területet nagyon 

megszoktuk az állam alkotórészének tekinteni s kétségtelen, hogy ma állam és területe annyira összefonódtak, 

hogy államot terület nélkül el sem képzelhetünk. […] Mégis egészen szorosan véve a kérdést és szabatosan 

beszélve, a terület az állam élet egyik lényeges, azt igen nagy mértékben  befolyásoló körülményéül és 

feltételéül kell tekintenünk, de az állam alkotórészének szintén nem minősíthetjük. Az állam emberekből, 

helyesebben személyekből áll; az embereknek, illetve személyeknek bizonyos kapcsolata, személyösszesség, 

melynek bizonyos állapota van s ez állapotnak feltétele a terület is; de a személyösszességnek alkotó elemei, 

alkotórészei csak személyek lehetnek.” Im. 6. o. 
4
 Im. 33. o. 

5
 Uő.: Végrehajtó hatalom a magyar alkotmányban, A Jogi Szemle Különlenyomata Budapest, 1893 (Brózsa 

Ottó Könyvnyomdája) 



emberek bizonyos állapota, amelyben az egyik embernek a másik emberrel szemben 

való felhatalmazottsági viszonya, amely bizonyos előfeltételeken alapuló cselekvések 

megtételére jogosít, amelyek kényszerrel is végrehajthatóak. A szerző államra adott 

meghatározása  összefoglalva a következő: „Azért az államot úgy határozzuk meg, hogy az 

azonos uralkodó érdekkel biró tagokból álló társadalomnak azon állapota, a melyben az 

emberek uralkodó érdekeiknek kielégítése czéljából önmagokat szabályozó rendet  - 

jogrendet – tartanak fenn és fejlesztenek tovább s e czélból bizonyos módon szervezkednek. 

[…] A társadalom tagjai e czélból közakarattal megegyező magatartást tanusítanak.”
6
 A 

szerző a középkorban csak Angliát és Magyarországot nevezi meg államként, más 

közösségekben – amelyeket hűbéri társadalomként nevez meg – az állam alapja a 

közfelfogáson alapul, a hűbéri társadalmakban hiányzott a közfelfogás.  Az államhatalom 

határolja el az államot más szervezetektől. Az államhatalom nem más, mint kényszerítő 

minőségű erő, amely a közakaraton alapul. Az államhatalomnak függetlennek kell lennie. A 

patrimoniális államban – a szerző az állam fogalmat használja – még nem beszélhetünk 

államhatalomról. Az abszolút monarchia korszakától beszélhetünk államhatalomról, mert e 

korszakban a fejedelem a közérdekből rendelkezik az egyedüli hatalommal. Magyarország és 

Anglia azért tekinthető kivételnek, mert a fejedelem és a nép együtt rendelkezik az 

államhatalommal. A szerző a Werbőczy Hármaskönyvének I. részére 3.címére és 6.§-ára 

hivatkozott, amelyben a nemesség a birtok adományozás jogát, a teljes hatalmat az uralkodás 

jogát is magában foglalva a Szentkorona joghatósága alá helyezte és a királyra ruházta a 

hatalmat. Az államhatalmat a király a nemzettel, pontosabban a nemességgel együtt 

gyakorolja.  

Polner Ödön – a következőkben ismertetendő megállapításában – határozta meg 

jelen dolgozat tárgyát és adott motivációt ahhoz, hogy kísérletet tegyek a szuverenitás 

fogalom meghatározására, valamint a kiemelkedő, meghatározó szuverenitáselméletek 

elemzésére és összehasonlítására: 

„Az állami élet vizsgálatánál még egy fogalom szokott felmerülni, t. i. a souverenitás 

fogalma. A souverainitás meghatározásai eltérők egymástól. Majd az egy tulajdonságának 

tekintik, majd az államhatalommal azonosítják, majd egy külön fogalommá teszik, mely 

vagy együtt jár az állammal, vagy sem. […]Ebből kitűnik, hogy a souverainitás fogalma 

határozatlan. Souverainitásnak talán leghelyesebben mind azon körülmények fennforgását 

nevezhetjük, melyek az államilag rendezett társadalmat más társadalmaktól 

megkülönböztetik. […] A souverenitás tehát az államhatalom tulajdonságainak teljét 

jelenti, de ekkor souverain egyszersmind az is, ki államhatalmat gyakorol.”
7
 

A fenti meghatározásból kiemelhető, hogy a szuverenitás fogalmának a mű 

keletkezésekor (1891-ben) a magyar állam és/ illetve jogbölcseletben nem volt kialakult 

és letisztult, - un. a német jogirodalomban használatos kifejezéssel élve – „uralkodó 

tannak” tekinthető meghatározása.  

A szerző szuverenitás fogalmának kiemelkedő jelentőséget tulajdonított, az állam 

nélkülözhetetlen fogalmi jegyének tekintette. A megállapításból következik, hogy az a 

társadalmi szervezet, amelyre nem igaz, nem alkalmazható a szuverenitás fogalma, nem 

                                      
6
 Uő.: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya Történeti kifejlődésében és jelen alakjában, Budapest, 1891 

(Signer és Wolfner Könyvkereskedése) I. rész I. fejezet. 3. o. 
7
 Im. 8. o. 



tekinthető államnak. Polner Ödön szerint a szuverenitás az államhatalom tulajdonságainak 

összessége, valamint az a személy is szuverénnek tekintendő, aki az államhatalmat 

gyakorolja. 

Az idézett meghatározás a következő, megválaszolandó kérdéseket veti fel. Van-e a 

szuverenitásnak állam-és, pontosabban illetve jogelméletben letisztult, bevetté vált fogalma? 

Államelméleti vagy jogelméleti fogalomnak tekintendő-e a szuverenitás vagy 

interdiszciplináris terminológiát jelent? 

 A fent kiemelt kritikus álláspont adott motivációt ahhoz, hogy a szuverenitás 

fogalmára adott elméletek áttekintésével „támpontokat” keressek, (a definíciók közös 

ismérveit kiemelve) a szuverenitás fogalmához.    

  

2.  A szuverenitás fogalmának összehasonlítása Jean Bodin: Az államról, Thomas 

Hobbes: Leviatán és Hegel a Jogfilozófia alapvonalai című művében  
 

2.1. A szuverenitás megjelenítője Jean Bodin (1530-1597) munkájának elemzése 

 

Jean Bodin 1576-ban megjelent Six livre de la République című műve a XVI. századi 

protestáns hugenották és a katolikus liga között zajló, központi hatalmat megbénító 

vallásháborúra adott válaszként, valamint az uralkodónak (III. Henrik 1574-89) szánt válság 

megoldási javaslatként értékelhető. Bodin gyakorló ügyvédként már 1560-ban szembesült a 

territóriumonként változó, egymást vitató jogrendszerek tarthatatlanságával, azonban a 

meghatározott, terület, népesség feletti főhatalommal rendelkező (szuverén) uralkodót 

követelő államelmélet kiadásának közvetlen előzményének a Szent Bertalan éji mészárlás 

tekinthető. Miért tisztelhető Bodin „az abszolutizmus névadójaként”
8
?  

A szerző a szuverenitás fogalmát az állam fogalmával azonosította, az államot pedig a 

következőképpen definiálta: „Az állam több családnak és az ő közös ügyeiknek a jogszerű 

kormányzata szuverén hatalommal.”
9
A szuverenitás az állam állandó és abszolút hatalmát 

jelenti, amelyet a latin maiestatis kifejezéssel azonosít. Szuverénnek az a személy vagy 

testület nevezhető, aki/amely a szuverenitással járó jogosultságokkal (háború indításának 

joga/békekötés, halálbüntetés/kegyelmezés, privilégium adományozása, hivatalnokok 

kinevezése, tengeri jogok, a szuverén tekinthető a legfőbb bírónak, legmagasabb fellebbviteli 

fórum) rendelkezik. A szuverenitás egységes és megoszthatatlan.
10

Ennek értelmében nem 

tekinthető szuverénnek a római diktátor –nem állandó ideig gyakorolja a főhatalmat, – a 

duarchia és a tetrarchia sem. Bodin – a szuverenitás hordozója szerinti ismérv alapján - három 

„államformát” különböztet meg: a demokráciát (az egész nép a szuverén a Platón államát 

demokráciának nevezi 131.o.), arisztokráciát (ahol a lakosság kisebb része a szuverén, a 

Német-római Birodalmat tartja arisztokráciának) és a monarchiát (ahol egy ember a 

szuverén). A Cicero által leírt kevert államforma Bodin szerint értelmetlen. Véleményem 

szerint Bodin nem foglal egyértelműen állást abban, hogy melyik államformát kell 
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megvalósítani, az örökletes monarchia biztonságát és tökéletességét csupán sugallja.
11

Az 

anarchiától azonban minden államformát jobbnak tart. Állítása szerint demokráciában a 

dilettánsok válnak vezetővé, mert a nép fél az okos emberektől, racionális döntést pedig ebben 

az államformában nem lehet meghozni, a bűnösöket pedig nem vonják felelősségre.  

Az arisztokráciát – az elit uralmának nevezi - sem tartja hosszú távon fenntarthatónak ugyanis 

a kiváló emberek alulmaradnak a törtetőkkel szemben.
12

 Az államot irányító arisztokraták és a 

nép között állandó az ellentét, amely megbélyegzi az államot. A monarchiának azt a hátrányát 

látta, hogy „az állam a monarcha mohósága miatt” számos háborúnak van kitéve. Mégis a 

monarchiát tartja az államban a legbiztosabb államformának. Állítása szerint a szuverenitást 

csak az egyenes fiú ágon öröklődő monarchiában lehet gyakorolni – a választott uralkodó 

regnálása alatt elsikkasztja a kincstárat -, ellentmondást okoz, ha több ember parancsol. A 

szuverenitásnak azonban korlátai is vannak, nevezetesen: az uralkodó nem szegheti meg az 

isteni és a természeti törvényeket, nem veheti el a magántulajdont. Az uralkodó Isten 

képmása. Az uralkodó maga bocsátja ki a törvényeket a szenátus csupán tanácsadó 

testületként működik.
13

 A törvény azonban csak az uralkodó életében érvényes és hatályos, a 

következő királynak meg kell erősítenie az előző uralkodó törvényeit. A tanácsadóknak –

Cicerot idézvén a szenátust az állam lelkének tartja - azonban fontos szerepet szán, a rossz 

uralkodót sem tartja az államra veszélyesnek, ha jó tanácsadókkal van körülvéve. Bodin –

Arisztotelésszel, majd látjuk John Locke-kal ellentétben – állítja, hogy az uralkodót nem kell 

alárendelni saját (polgári) törvényeinek. A szenátusban a véleményét mindenki elmondhatja, 

szavazni azonban kevesebb embernek lehet, a rotációs rendszert fontosnak tartja a 

szenátusban. Az állam akkor tartható fenn hosszú távon, ha az uralkodó által alkotott pozitív 

törvények nem ellentétesek az isteni és a természeti törvényekkel.   

Meggyőződésem szerint Bodin az első államelméleti szerző, aki az államforma és a 

kormányforma között különbséget tesz. A Monarchiát is háromféleképpen lehet kormányozni: 

despotikusan (hadijog van érvényben), királyi módon (az uralkodó nem szegi meg az isteni és 

a természeti törvényeket, meghadja a magántulajdont) és zsarnoki módon (az uralkodó 

megszegi az isteni törvényt). John Locke-kal ellentétben a zsarnok uralkodóval szemben 

Bodin nézete szerint nem lehet ellenállni.   

Az állam keletkezése többféleképpen értelmezhető. Ferenczi László arra következtet, 

hogy Bodin nézete szerint az állam erőszakos úton jött létre.  

Az állam alapját a családok jelentik. Az uralkodó család feje a többi államot alkotó család 

felett átveszi a hatalmat. Álláspontom szerint Bodin kilátásba helyezi, hogy az állam 

belegyezéssel jött létre, a családfők az uralkodóra ruházták a hatalmat. E feltevést igazolja az 

a bibliai idézet is, miszerint a zsidó nép Isten sugallatára uralkodót választott. Isten Lévi 

nemzetségét jelölte ki arra, hogy elsőszülött legyen. Ennek alapján Bodint Thomas Hobbes 
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előlegezőjének tekinthetjük.
 14

 Ugyanakkor az organikus államfelfogás is megtalálható Bodin 

elméletében. Az államot testként fogja fel, amelynek feje az uralkodó, a test tagjai a 

családfők. A családfő a család uralkodójának tekinthető apai hatalommal rendelkezik. A 

római jogi elv alapján 3 fő alkot egy családot és legalább három család alapítja az államot.
15

 

Az államban a városok, megyék, tartományok „önkormányzatot” hozhatnak létre, statútumot 

alkothat. Az önkormányzat a család és az állam között található az államszerkezetben. Az 

állam fölött Isten áll, a szuverén uralkodó Isten alattvalója. 

Bodin a formális egyenlőség elvének előlegezőjeként és a tulajdonhoz való jog első 

megfogalmazójaként is tisztelhető. A magántulajdon – amely Hobbessal ellentétben nem az 

uralkodótól származik - szentségét hirdeti, az uralkodó nem veheti el az alattvaló tulajdonát. 

Természetesen a törvény előtti egyenlőségről 1576-ban még nem beszélhetünk, ugyanis 

Bodin Platónra hivatkozva hirdeti, hogy az eltérő társadalmi rétegből származó elkövetőket 

másképpen kell megbüntetni. A materiális egyenlőségben – az uralkodó a római ager 

publicushoz hasonlóan az alattvalók között egyenlően osztja el földet – az állam felbomlását 

látja.
16

 

Az államelmélet a nemzetállamiság első teoretikus megfogalmazása. Véleményem szerint 

Bodin a vesztfáliai békét követően kialakult status quón alapuló „uralkodói diplomáciának” 

lesz az első ideológusa.  A francia forradalomig a háború a dinasztiák közötti konfliktusok, 

területi alkudozások megoldásának eszköze volt. A Rousseau által megfogalmazott 

népszuverenitás elterjedésével a háborút a tömegek vívják, a cél a megsemmisítés.
17

 Bibó 

István szerint a nemzetállam a modern állammal párhuzamosan alakult ki.
18

    

A szuverén uralkodók közötti megállapodásokat a Pacta sunt servanda elve kell, hogy 

vezérelje, a megállapodás a háború által válik kikényszeríthetővé. Ferenczi László ismerteti, 

hogy Bodin a nemzetállamiság megfogalmazásánál a gallokra támaszkodik, akiknek eredetét 

Noé dédunokájáig vezeti vissza. A merkantilista gazdaságpolitika jegyei is felismerhetőek 

Bodin műveiben.  Thomas Hobbes: Leviatán című műve már a nemzetállami keretek között 

bontakozik ki. Az állam az első mű, amelyben az éghajlati elv –a népek, uralkodók 

mentalitása az éghajlati övezetekhez igazodik – megjelenik. Montesquieu (Perzsa levelek), 

Rousseau és Eötvös József (XIX. század uralkodó eszméi) viszi tovább az éghajlati elvet. 

A Jean Bodin által megfogalmazott uralkodói szuverenitás eszméje a francia forradalomig 

fennálló abszolút monarchiákban öltött testet. Az „ideológia” kritikusai azzal az 

ellentmondással vádolják Bodint, hogy a szuverén háborút indíthat, de az érdekeltek 

beleegyezése nélkül nem vethet ki adót. Az uralkodói szuverenitás azonban századokra adottá 

vált, a Bodint követő államelméleti szerzők feladatává vált az uralkodók abszolút hatalmának 
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legitimálása. Az abszolút hatalom legitimálása pedig a közjogi szerződéselméletekben 

jelentkezett. 

 

2.2. A szuverenitás fogalma Thomas Hobbes: Leviatán című művében 

  

Annak ellenére, hogy Thomas Hobbest a klasszikus szerződéselméletek
19

 képviselői közé 

sorolják, a Leviatánban az organikus államfelfogás jegyei is megtalálhatóak. Az állam 

(leviatán, halandó isten a hallhatatlan Isten fennhatósága alatt) egyetlen – emberek sokaságát 

egységbe tömörítő - személyként jelenik meg, amelyet a képviselő (a szuverén) testesít meg.     

Véleményem szerint Hobbes a szuverenitás oszthatatlanságának hirdetésével Rousseau 

elméletét előlegezi. Aszerint, hogy ki a szuverenitás hordozója Hobbes három államformát 

különböztet meg: a királyságot, ahol egyetlen ember rendelkezik a felségjogokkal, a 

demokráciát, ahol a közgyűlés a szuverén, valamint az arisztokráciát, ahol a néptől 

megkülönböztetett személyek birtokolják a közhatalmat. Bodinhoz hasonlóan Thomas 

Hobbes is elutasítja a népképviseletet, hat érvvel támasztja alá, hogy az optimális államforma 

a királyság. A királyságban az egyéni és a közérdek azonos, míg abban az esetben, ha testület 

a szuverén az egyéni érdekek keresztezik a közérdeket. Az uralkodó könnyebben kaphat 

megfelelő tanácsot, mint egy testület. Egy nagyszámú testület nehezebben tud döntést hozni, 

mint az uralkodó. A testület tagjai könnyen szembekerülhetnek egymással, amelynek gyakran 

polgárháború az eredménye. A királynak kevesebb az előnyben részesítendő rokonsága, mint 

egy testületnek, gyülekezetnek. A nagy államokban a testület alkalmatlan a veszély 

megoldására, kénytelen diktátort kinevezni. „Tökéletes államforma csakis az lehet, ahol az 

utódlás felőli intézkedés joga a mindenkori uralkodót illeti meg.”
20

 Megítélésem szerint Bodin 

és Hobbes elméletében az államot a szuverén keresztény uralkodó testesíti meg. Felségjognak 

tekintendő a törvényhozás joga, a tisztségviselők kinevezésének, az igazságszolgáltatás, a 

háború és békekötés, valamint az adószedés joga. Az uralkodó a gyülekezés és 

véleménynyilvánítás jogát is korlátozhatja.  A király a hivatalát közvetlen Isten 

felhatalmazásából isteni jogon (jure divino) tölti be, ennélfogva az uralkodónak felségjogai 

közé tartozik a legfőbb egyházi hatalom, a király jogosult a Szentírás törvényeit értelmezni, az 

egyházi tisztségviselők és azok felügyelőinek kinevezésére. Az uralkodó nincs alárendelve a 

törvényeknek, jogtalanságot csak Istennel szemben követhet el. A szuverén ugyanis nem 

garantálja az alattvalóknak, hogy betartja a természeti törvényeket John Locke elméletével 

ellentétben, a Leviatánban még nem beszélhetünk az államhatalmat korlátozó jogokról, a 

magántulajdon sem jelent korlátot. Hobbes az államon kívüli egyéb szervezetek (fiktív 

személyek létrehozását) veszélyesnek ítéli az állam biztonságára nézve. Magántestületeket 

(egyesületeket) az uralkodó engedélyével lehet alapítani.  

„Mert a nép csakis abból a célból választhat képviselőket, amelyet az uralkodója a 

hozzáintézett leiratban meghatározott.”
21

  A magánautonómia felé mutat azonban, hogy az 

uralkodó a magánjogi jogvitákban ugyanolyan jogalanynak tekintendő, mint az alattvaló. A 
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modern államot előlegezi a Leviatán azon tétele, hogy büntetést csak törvényszegés miatt 

lehet kiszabni.
22

 

 

2.3. A szuverenitás fogalma Georg Wilhelm Hegel: A jogfilozófia alapvonalai című 

művében 

 

Hegel szerint az egyes embernek legfőbb kötelessége, hogy az állam tagja legyen. Az 

egyén az államban érvényesítheti és bontakoztathatja ki a legfőbb jogát: a szabadságot.
23

 A 

szerző államot a szabadság fogalmának megszervezésként is meghatározza. A modern 

államban szubjektív szabadság testesül meg, amely az egyének szabad választási lehetőségeit 

foglalja magában. Hegel nem ért egyet az államnak – a Rousseau által megfogalmazott, az 

általános akarattól (volenté génerale) vezérelt – társadalmi szerződés útján való 

keletkezésével. Az állam az egyes ember öntudatában közvetve létezik. Az állam 

összetevőiként határozza meg Hegel az alkotmányt vagy belső államjogot, a külső államjogot, 

valamint az állam általános eszméjét. Alkotmány vagy belső államjog alatt a politikai állam 

szervezete értendő. Az államot a rend alapérzése tartja össze, annak tudata, hogy az egyén az 

utcán biztonságosan járhat. Az állam terminológiájára adott másik meghatározás szerint az 

állam szervezet és az eszme fejlődésének eredményét jelenti. Az állam az államszervezete és 

a politikai alkotmány által tartja fenn magát. A szerző megfogalmazza az állam és az egyház 

egymástól való elválasztásának igényét. Ugyanakkor az állam megköveteli polgáraitól, hogy 

valamelyik egyházhoz tartozzanak. Az állam nem írhatja elő polgárainak, hogy melyik 

egyházhoz tartozzanak, az állam polgárai tagja lehetnek egyházként el nem ismert 

szervezetnek is. Hegel szerint az állam kötelességét teljesíti, ha védelemben részesíti és 

előmozdítja a közösség vallási célját.  

Hegelnél megjelenik az állam tudományos kérdésekben való semlegességének 

alkotmányos alapelve. Az államtól indul ki a gondolkodás és a tudomány szabadsága.
24

 Hegel 

az egyházat megfosztja a tudományos kérdésekben való állásfoglalástól, a tudománynak az 

államban van a helye nem az egyházban. A politikai alkotmány fogalmára a következő 

meghatározást olvashatjuk: „ A politikai alkotmány először: az állam szervezete és szerves 

életének folyamata önmagára való vonatkozásban, amelyben mozzanatait önmagán belül 

megkülönbözteti és a fennálláshoz kibontakoztatja. Másodszor: az állam mint egyéniség 

kizárólagos egy, amely így viszonyban van másokkal, megkülönböztetését tehát kifelé fordítja, 

s e meghatározás szerint az önmagán belül fennálló különbségeit eszmeiségükben tételezi.”
25

 

A belső állam a polgári hatalom a külső kifelé irányuló állam a katonai hatalmat jelenti. A 

hatalmi ágak elválasztása Hegel szerint az egymással való versengésük miatt az állam 

felbomlását eredményezi. A francia forradalomban a végrehajtó hatalom elnyelte a 

törvényhozó hatalmat. Hegel a politikai államban a törvényhozó hatalmat, a kormányzati 
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hatalmat és a fejedelmi hatalmat különbözteti meg. A fejedelmi hatalomról szólva a szerző 

megemlíti, hogy az állam ügyei nem képezhetik magántulajdon tárgyát. A szuverenitás 

fogalmára a következő meghatározást olvashatjuk: 

„Ez a két meghatározás, hogy az állam különös ügyei és hatalmai sem magukban, sem az 

egyének különös akaratában nem önállóak és szilárdak, hanem végső gyökerük az állam 

egységében mint egyszerű mivoltában van – alkotja az állam szuverenitását.”
26

 E 

meghatározás a szuverenitás belső oldalát jelenti. Hegel szerint a szuverenitás hordozója 

általában az uralkodó. A szuverenitás az állam személyiségét jelenti, az állam személyiségét 

csak természetes személy testesítheti meg, ez az uralkodó, aki tisztségét öröklés útján, 

születésétől fogva tölti be. Az uralkodó öröklési és születési joga a trónra az állam eszméjében 

benne rejlik, a legitimitás alapja. Hegel elutasítja a társadalmi szerződéselméletét, valamint az 

uralkodó választását azon indokon alapulva, hogy ez az állapot a szuverenitás megszűnéséhez 

vezet, magántulajdonná válik az állam patriarkális monarchiává. Az uralkodó 

szuverenitásából következik az elítélteknek való megkegyelmezés joga. A szuverenitásból 

következik az uralkodó kinevezési és felmentési joga. Az uralkodó nem vonható felelősségre. 

Az államot, mint önmagát meghatározó szuverént egy személynek kell tekinteni. 

Népszuverenitásról abban az értelemben, hogy egy nép általában kifelé önálló, és saját 

államot alkot. Rousseau: A társadalmi szerződés elmélete című művében foglaltakkal 

ellentétes Hegel álláspontja. Hegel szerint a nép önmagában – az uralkodója nélkül – nem 

lehet a szuverenitás hordozója. 
27

 Az uralkodó hatalma azonban nem lehet önkényes. Az 

uralkodó csak formálisan a döntés meghozója, a különös államügyek intézését a közigazgatás 

szervezetrendszerére ruházza át. A kormányzati hatalom a fejedelmi döntéseket hajtja végre 

és alkalmazza. A kormányzati hatalomhoz tartozik a bírói és a rendőri hatalom is. E 

tisztségeket választással és a választás jóváhagyásával lehet betölteni. A kormányzati 

hatalomhoz tartozik a munkamegosztás és az állam területi tagozódásának megszervezése és a 

közigazgatás szervezetrendszerének kiépítése. Hegel szerint a községekben rejlik az állam 

tulajdonképpeni ereje, a túlzott centralizáció, valamint a középkori territoriális dezintegráció 

nem vezet eredményre.  

A törvényhozó hatalom hatáskörét az alkotmányból származtatja. Hegel álláspontja az 

angol alkotmányos gyakorlathoz közelít, amikor megfogalmazza, hogy a kormány tagjai a 

miniszterek nem zárhatóak ki a törvényhozó testületből. A nép részt vehet az állam életében, a 

képviselők útján, a képviselők összessége alkotja a rendeket. A rendek közvetítenek a nép és a 

kormányzat között. Az alkotmányt „a közvetítés rendszereként”
28

 is meghatározza a szerző. A 

nép fogalma alatt szervezetlen összességet, tömeget ért. Az állampolgárok képviselőket 

delegálhatnak. A rendek tagjainak tartja Hegel a földbirtokosokat, akiket azon az alapon tart 

politikai szereplésre alkalmasnak, hogy vagyonuk független az államvagyontól. A 

földbirtokosokkal szemben áll a hasznot hajtó iparosok rendje és az általános rend. A polgári 

társadalom csak követek útján képviseltetheti magát, községenként, a földbirtokosok a 
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fejedelem által összehívott gyűlésen jogosultak személyesen megjelenni. Hegel elveti a 

Rousseau-féle közvetlen demokráciát, a szabad mandátumon alapuló képviseleti demokráciát 

támogatja. A képviselő nem a választókerületét, hanem a közérdeket képviseli. A követeket 

nem választják, hanem delegálják, oly módon, hogy minden iparág képviseltetve legyen, még 

a kereskedelem is. A választás Hegel szerint nagy államokban érdektelenséghez vagy egy párt 

uralmához vezet. Hegel két kamarás rendi gyűlést ír le, a rendi gyűlések nyilvánosak, az állam 

tagjai ezáltal megismerik a közügyeket.  

A szuverenitás külső oldala az uralkodóban nyilvánul meg más államok viszonylatában, 

amelyek mindegyike önálló a többivel szemben. Az egyének kötelessége, hogy fenntartsák az 

állam függetlenségét és szuverenitását. Az állam nem az egyének létének és tulajdonának 

biztosítása csupán, e felfogás Hegel álláspontja szerint a háború erkölcsi mozzanatát foglalja 

magában. A háborútól azonban megerősödnek az államok és az államon belüli feszültségek 

megszűnnek. A fejedelem hatalmát illeti meg a fegyveres erő vezénylése és más államokkal 

való diplomáciai kapcsolat fenntartása, háború indítása, békekötés és más szerződések 

megkötése.  

Egy állam a másik állammal szemben önálló. „A külső államjog önálló államok 

viszonyából indul ki.”
29

 Az államok viszonyát nem dönti el fölöttes hatalom: a bíróság, mint a 

magánszemélyek viszonyát rendező testület. Az állam nem valóságos, ha nincs kapcsolata 

más államokkal. Az államok kölcsönösen függenek egymástól, kevés az olyan állam, amely 

teljesen maga elégíti ki szükségleteit. Az államok egymáshoz való viszonyának elve a 

szuverenitásuk. Az államok természeti állapotban vannak egymással szemben. Az államok 

viszonyát, ha az államok nem tudnak megegyezni csak a háború döntheti el.  „A nemzetközi 

jog az általános jog, amelynek abszolút érvényesnek kell lennie az államok közt, szemben a 

pozitív szerződések különös tartalmával. A nemzetközi jog alapelve, hogy a szerződéseket mint 

alapjait az államok iránti kötelezettségeinek meg kell tartani.”
30

 

Az állam Hegelnél Bodin művéhez hasonlóan a családokból formálódik ki. 

 

Utószó 

 

Konklúzióként megállapítható, hogy a hivatkozott elméletek többségében az állam a 

családokból alakul ki. Hegel Thomas Hobbes álláspontjával ellentétesen határolja el a polgári 

társadalmat az államtól. Hegel szerint a polgári társadalomban az állampolgárok békében 

élnek egymással. Thomas Hobbes Leviatánjában az állam nélkül való békében élés kizáró 

tényezőt alkot, az emberek (egyének) uralkodó szuverén nélkül elpusztítják egymást, ezért 

ruházzák rá egységesen a hatalmat az uralkodónak. Hobbes nem ért egyet azon szerzőkkel, 

akik az állam létrejövetelét valamely előfeltétel (pl.: földművelés kialakulása) meglétéhez 

kötötték az állam fogalmát. A Leviatán megjelenését (1651-et) követően kiadott 

államelméletek többsége nem vette át maradéktalanul Thomas Hobbes következtetéseit. 

Hegel egyenesen tagadja az állam társadalmi szerződéssel, megegyezéssel való létrejövetelét. 

A tétel tagadásaként felhozott érv Eötvös József: 1851-1854 között íródott A XIX. század 

uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című munkájában is megjelenik. Hegel és 

Eötvös József szerint, ha az elődök szerződéssel alapították is az államot, a szerződés a 
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következő nemzedéket nem kötelezi. Henry Sumner Maine a római ius gentium téves 

fordításaként és hibás tartalommal való elterjesztéseként határozza meg a „közjogi” 

szerződések vagy társadalmi szerződés elméletét. Álláspontom szerint egy következő 

tanulmányban részletesebben is – további munkák áttekintésével (John Locke; Benedictus 

Spinoza; David Hume; Rousseau, Kant) megvizsgálandó területként jelentkezik a társadalmi 

szerződések elmélete. 
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