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SZEMLE
A  nemzetállamok 

jogtörténeti sajátosságai 
és a mai problémák, 

különös tekintettel 
Kelet-Európára

2005. oklóber 20-án nemzetközi tudományos ke- 
rekasztal-beszélgetés keretében vitatták meg jog- 
történészek az Eötvös Loránd Tudományegyete

men, a nemzetállamok kérdését a jogtörténetben és te
kintették át a téma aktualitásait. Utólag visszatekintve 
nehéz lenne meghatározni a pontosabb címet, mert sor 
került jogtörténeti, jelenlegi, magyar, kelet-európai, sőt 
ázsiai nézőpontok bemutatására. Magyar részről Mezey 
Barna (az Eötvös Loránd Tudományegyetem dékánja) 
és Málhé Gábor (a Károli Református Egyetem dékán
ja) voltak jelen, mint előadók, illetve Stipta István (a 
Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszékének vezetője), 
aki vezette a konferenciát. A külföldieket Peeter 
Jarvelaid észt professzor (Aakademia Nord, Tallin) 
képviselte, miután a Josef Klimko professzor 
(Comenius-Universitát, Bratislava) az utolsó pillanat
ban kénytelen volt lemondani a részvételt, a japán jog- 
történész (Prof. Dr. Masakalsu Adachi (Kanto-Gakuin- 
Universitát -  Kanagawa) pedig közlekedési okokból 
előző napon a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi 
Karán megtartotta előadását, s elutazott. Az ő előadását 
Máthé Gábor ismertette a konferencia résztvevőivel.
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KIINDULÓPONT:
A NEMZETÁLLAMOK KÉRDÉSE 
EGY JOGTÖRTÉNETI TÉMA

Ha körkérdésként feltennénk, hogy kinek mi jut 
eszébe a nemzetállamokról, a legtöbben talán a 19. szá
zadi Magyarországra asszociálnának. Két fontos dolog 
derül ki ebből: egyrészt a múltban keressük a nemzet
állam fogalmát, másrészt a 19. századhoz kötjük. A 
konferencia végével mindkét dolog megdőlni látszik, 
ugyanis a nemzetállam kérdése ma aktuálisabb, mint 
valaha.

MEGKÉSETTSÉG, JOGFOLYTONOSSÁG, 
REGIONALIZMUS
Mezey Barna: Geschichtliche Umstande dér 
Nationalstaaten in Ostmitteleuropa
A magyar történelem és jogtörténet gyakran hivatko

zott a magyar és a kelet-európai államok megkésett fej
lődésére, időbeli lemaradására Nyugat-Európától. A 
megkésettség ezen országok peremterületi elhelyezke
déséből adódott. A megkésettség időtartama az állam- 
alapítások idejéhez viszonyítva számolható ki könnye
dén. A nyugati 6. századtól kezdődő államfejlődések
hez képest erre Kelet-Európábán csak a 10-13. század
ban került sor. Már a Szent Istváni államalapítás (a nyu
gati értelemben vett állam, a nomád struktúrát lebontó 
és tagadó nyugati modell) meghatározta a nemzeti iden
titás egy fontos elemét. A politikai rendszerváltással 
(mely választást jelentett Nyugat és Kelet között, nem 
utoljára a magyar történelemben) Magyarország politi
kai osztálya a nyugati modell adaptációja mellett dön
tött. A keresztény állam kialakulása egy politikai döntés 
eredményeképpen született meg. Ez a fémről képződött 
politikai akarat diszfunkcionális jelenségeket alakított 
ki az államfejlődés folyamatában, szemben a nyugati



történeti szemle

organikus, „saját medrében folyó” államfejlődéssel. 
Ezek a diszfunkciók válságokat érleltek, s kiprovokál
ták a szerkezetkorrekciót. Ez a modellkövetéses moder
nizáció tradicionálissá tette a magyar alkotmányfejlő
dést, melynek során az önazonosság keresése szinte ál
landó programmá vált. A tradícionalizmus az alkotmá
nyos- és jogfolytonosságot alapozta meg. Ennek értel
mében minden alkalommal az eredetileg átvett modell 
megkérdőjelezése nélkül annak kiigazítása történt meg. 
Elegendő csak az 1848-as eseményekre gondolni, ame
lyjelentős cezúrát jelentett a történelemben, de nem mi
nősült forradalmi változásnak. Az áprilisi törvények 
összegezték az elmúlt időszakok eredményeit, és kije
lölték a jövőbeni feladatokat. Ennek értelmében el
mondható, hogy a magyar nemzetállam nem 1848-ban 
alakult ki, hanem egy hosszú folyamat eredményekép
pen született meg, amely az 179()-es évek végén kezdő
dött és a Kiegyezéssel zárult, párhuzamosan a magyar 
nemzetfogalom alakulásával.

A magyar nemzetállam és nemzetfogalom sajátossá
gát adta, hogy a magyar rendi társadalom majd a pol
gári osztály is a Habsburgokkal szemben fogalmazta 
meg helyét és céljait. Tartós közjogi kérdésként szere
pelt Magyarország viszonya Ausztriához, lett légyen 
16. vagy 19. századi kérdésfeltevés. Ez a „valamivel 
szemben" definiált nemzetpozíció sajátos hangsúlyt 
adott mindig a szabadságfogalomnak és a függetlenség 
kérdésének. Egyfelől ösztönözte a karakteresebb ön
meghatározást, másfelől viszont elhalványította egyes 
belső tulajdonságok kontúrjait. Többek között például 
szem elől tévesztette a a 20. század egyik kardinális 
kérdését, a magyar társadalmon belül zajló nem ma
gyar nemzeti mozgalmak hatását. A magyar alkotmá
nyosság keretein belül a magyar politikai elit egészen 
más értelemben használta a nemzet és nemzetiség fo
galmat önmagára vonatkoztatva (a Habsburgokal 
szemben) mint saját etnikumra értelmezve. 
Alkotmányogilag az egyik legfontosabb közjogi kér
désnek minősült Magyarország önmeghatározása a 
nemzetiségekkel szemben.

PEREM-FOGALOM ÉS JOGFOLYTONOSSÁG 
ÉSZT ÉRTELMEZÉSE
Peeter Járvelaid: Problem dér Nationalstaaten
Ki gondolta volna, hogy a 20. században az államjo

gi újításokat Észtországban egy magyar jogász, Csekey 
István vezette be? 1920 és 1931 között Csekey fontos 
szerepet vállalt a magyar -  finn -  észt együttműködés
ben, amelynek fontos témája volt a jogfolytonosság-el
mélet, szorosan kapcsolódva a perem-fogalom kérdésé
hez. A perem-fogalom észt jelentése: messze a cent
rumtól, amely gyakran politikai színezetet öltött. Érde
kes ennek a fogalomnak földrajzi kategóriaként való 
kezelése: régen, a keleti országok viszonylatában Észt
ország számított a legnyugatabbi területnek, ma az Eu
rópai Unió kapcsán a legkeletebbi tagállam. A földrajzi 
fekvés jelentősége megnőtt a kereskedelem szempont

jából, mivel Észtország fontos átmenő kereskedelmi út
vonalak mentén fekszik. A kereskedelem egyben infor
mációáramlást is jelent. A perem-fogalomnak politikai 
színezete mellett kialakult egy kulturális értelmezése is. 
Egyes elméletek a kulturális perem-helyzetet hangsú
lyozták Észtország kapcsán, amely egyfajta szürke zó
nát képezett Nyugat és Kelet között, azonban ez koránt
sem jelentett valamilyen negatív tartalmat, mert a szür
ke zónának az őt körülvevő „fekete” és „fehér” terüle
tekről egyaránt voltak tapasztalatai. Magyarország ese
tében szintén jelentett egyfajta kulturális különbséget a 
peremvidék szituáció, a határterületek mindig gazda
gabbak voltak kulturálisan.

A megkésettség szituációja is hasonlóságot mutatott 
Magyarországgal. Észtország számára is a Kelet-Nyu
gat közötti választás jelentette a jövőbeni állam felté
telét. Kiemelt szerepet játszott az észtek esetében az 
ortodox vallás, amely inkább Oroszországhoz kap
csolta a területet. A 20. század állammodelljét a parla- 
mentarista demokratikus köztársaság jelentette, ebben 
az időszakban Észtországnak már nem volt választási 
lehetősége. Az oroszok által „felkínált” modell közel 
700 évig jelen volt az észt történelemben. így nem kí
nált kedvező alternatívát ebben az időszakban. Meg
nőtt a Baltikumban élő német népesség jelentősége, 
akik második generációja már szabad csoportként élt 
ezen a területen a második jobbágyság megszűnését 
követően. így Észtország inkább a nyugati mintát vá
lasztotta.

A folytonosság kérdése nem tekintett vissza olyan 
múltra, mint Magyarország esetében, de 1991 óta folya
matosan napirenden volt. Az oroszok elutasították a 
folytonosság elméletét, azonban az észt államkoncepci
ót nagyban meghatározta ennek a fogalomnak az elfo
gadása.

A sajátosságok minden ország történelmében meg
vannak, így Észtország és Magyarország esetében is. 
Azonban az észt professzor előadása világosan rámuta
tott arra a vizsgált fogalmak kapcsán, hogy a peremte
rületi fejlődés, a sajátos kelet-európai helyzet nemcsak 
a történelmi események, a tudományos fogalmak, ha
nem a mindennapi gondolkodás tekintetében, ha nem is 
közös, de hasonló gyökereket alakított ki. Talán emiatt 
érezhettük magunkhoz közelebb az előadás mondaniva
lóját, mert számunkra ismert dolgok kicsit másabb, de 
hasonló vetületét ismerhettük meg.

A NEMZETÁLLAMOK MAI PROBLÉMÁI
Máthé Gábor: Dér bürgerliche Rechtsstaat
in Ungarn
A nemzetállamok a 19. században jöttek létre, azon

ban eltérő jelleggel a keleti és a nyugati területeken. 
Míg nyugaton a jogállami keretek kiépülésének lehet
tünk tanúi, addig keleten a hatalomkoncentráció hatá
rozta meg az államot. A nyugat és kelet közötti konver
gencia már korábban megindult, azonban a 21. század
ra látszik kiteljesedni, az Európai Unió keretei között.
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Jog
A magyar jogállam sajátosságai egyrészről a hata

lommegosztás, amelyet több törvény is kimondott a 19. 
században (1848:111. 1867, 1869:1 V). Másrészről az 
Osztrák-Magyar Monarchia sajátos államszervezete ha
tározta meg a magyar állam fejlődését. Az 1868-as 
nemzetiségi törvény a politikai nemzet fogalmat hasz
nálta. amely fogalom a dualizmus konstrukciójából kö
vetkezett. Hangsúlyozták továbbá, hogy Magyarország 
önálló politikai entitás a monarchia keretein belül, nem 
koronaország. A monarchia megszűnésével egy sajátos 
államjogi szituáció alakult ki, amely tulajdonképpen 
1918-ig provizórikus rendszerként működött. Ezt az 
időszakot az 1946-os törvény zárta le, amely deklarálta 
a köztársaságot és a köztársasági elnöki tisztséget, vala
mint az országgyűlésnek felelős minisztériumokat. Ez a 
modell 1989-1990-ben a többpárti parlamenti kormány
zás kialakulásával egy új minőségű jogállamot hívott 
életre.

A nemzetállamok helyzetére nézve a 21. században 
meghatározó a 20. századi sajátos európai regionális 
egységek felbomlása, amely a Jaltai konferenciával kö
vetkezett be. A nemzetállamok megmaradtak, sőt újak 
jöttek létre, azonban területük alaposan megváltozott. A 
19-20. század fordulója óta meghatározta az államokat 
a terület és a népesség, azonban a békeszerződések ha
tására ál kellett alakítani a fogalmak tartalmát. Ezen 
okoknál fogva vezették be a régió kategóriáját, mint 
nemzetek feletti sajátosságot. A régiókat beépítették az 
önkormányzati területekbe, sajátos munkamegosztás 
alakult ki így az uniós és a nemzeti szervezetek vi
szonylatában (gondoljunk például a bíróságok kapcsán 
az előzetes döntéshozatali eljárásra).

A központi kérdés ma: léteznek-e. megmaradnak-e a 
nemzetállamok az Európai Unió keretei között? A föde
ráció elősegített egy komoly, szakszerű együttműködést 
fontos területeken, mint például a hadügy, határon át
nyúló bűnözés vagy bizonyos gazdasági kérdésekben. 
Azonban nem lehet teljesen föderalizálni, vannak olyan 
területek, amelyeket meg kell tartani nemzeti hatáskör
ben, az egyik ilyen az önálló bírói hatalom kérdése. A 
legfontosabb végkövetkeztetés, hogy a nemzetállamok 
létét nem szabad feladni.

NEMZETÁLLAMOK ÁZSIÁBAN 
Masakatsu Adachi: Die Entwicklung dér 
Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert 
aus japanischer Sicht
Máthé Gábor Masakatsu Adachi előző napi előadása 

nyomán ismertette a nemzetállamok kérdésének japán 
nézőpontját is. Ezek szerint nemcsak Európában, de 
Ázsiában is lejátszódott a Jaltához hasonló folyamat. 
Japán számára ezt az atomtámadás jelentette, Kínában a 
vörös uralom, Indiában a gyarmatosítás vége. Mindezek 
hatására itt is újra át kellett gondolni a nemzetállam kér
dését. Mi is határozta meg a nemzeti identitást? Japán 
számára a gazdaság és a pénzügyi politika, Kínában a 
kereskedelem, Indiában a szoftveipiac uralása. Folya
matos áthatás érvényesült ázsiai részről az európai nem
zetállamokra, már nem lehetett Európában olyan változ
tatásokat eszközölni, amelyek bizonytalan kihatással 
jártak a másik kontinensre. A nemzetállamok meghatá
rozói átalakultak, egyre inkább középpontba került a sa
ját népesség ellátása, az agrárium kérdése, a tudás és az 
éplelkű népesség. A westfáliai béke óta a nemzetálla
mok sajátossága volt a saját költségvetés meghatározá
sa, amely a mai napig fontos szerepet tölt be, gondol
junk a maastrichti konvergenciakritériumokra.

SOMMÁZAT
Jogtörténeti téma-e a nemzetállamok kérdése? A té

ma manapság aktuálisabb, mint valaha, és sokan nem 
tudják, mit lehet kezdeni az Európai Unió és a nemzet
államok kapcsolatával. Az is a sajátos keleti és nyugati 
fejlődések eredménye, hogy a nemzetállami keretek 
megőrzésének problémája sokkal fokozottabban jelenik 
meg a keleti, újonnan csatlakozott tagországokban. Né
metországban és Franciaországban például fel sem ve
tődnek ilyen jellegű kérdések. Ha pedig a sajátos fejlő
désben rejlik a kérdés felvetése, akkor talán válaszokat 
is könnyebben találhatunk a történeti fejlődést vizsgál
va. így válik a nemzetállamok kérdése az egyik legak
tuálisabb problémává, amely megoldását a jogtörténet
ben is kereshetjük.

Mohácsi Barbara

Szegedi tudományos 
emlékülés Bónis György 
és Both Ödön halálának 

20. évfordulóján

A  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Kara és az MTA Szegedi Akadémiai Bi
zottsága 2005. szeptember 23-24-én tudományos 

emlékülést szervezett Bónis György és Both Ödön ha
lálának 20. évfordulójára. Az ülésnek a szegedi jogi kar

és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága adott ott
hont. A hazai jogi karok mindegyike képviseltette ma
gát, jogtörténészek és római jogászok jöttek össze, hogy 
haláluk évfordulóján tudományos eszmecserével tiszte
legjenek Bónis György és Both Ödön emléke előtt.

Bónis György (1914-1985) mint az ország legfiata
labb egyetemi tanára kapott a Szegedi Egyetemre kine
vezést a kar 1940. évi, Kolozsvárra történő visszatele- 
pedése idején. Egyetemi karrierje azonban 1957-ben 
megszakadt, a korabeli hatalom döntése alapján el kel
lett hagynia a katedrát. Both Ödön (1924-1985) Bónis 
György tanítványaként 1952-től a Jogtörténeti Tanszé
ken dolgozott, egyike volt a kar legendás, egyben példá
san szigorú oktatóinak. Oktatói tevékenysége mind a 
magyar, mind az egyetemes állam- és jogtörténet terű-


