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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.
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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
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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-



letére kiterjedt. Bónis távozásakor átvette a tanszék tu
dományos diákkörének irányítását, 1965-től pedig a 
tanszék vezetését is. melyet húsz éven át, haláláig lelki- 
ismeretesen ellátott.

Homoki-Nagy Mária megható gondolatokkal emlé
kezett vissza a neves elődökre. A tudományos emlék
ülés szervezőjeként, és egyben a délelőtti ülés elnöke
ként köszöntötte a résztvevőket, majd Blutman László 
mint a kar dékánhelyettese megnyitotta az emlékülést, 
az ő szavai sem nélkülözték a két nagy jogtörténésszel 
kapcsolatos személyes visszaemlékezést. Balogh Elem
ér, mint egykori Bónis-Both tanítvány személyes élmé
nyeivel gazdagítva számolt be Bónis György és Both 
Ödön gazdag hagyatékáról, köszöntve egyúttal a csa
ládtagokat.

Szabó István (Miskolci Egyetem) az Államelleni bűn- 
cselekmények a Csemegi kódexben című előadásának 
bevezetőjében elhatárolta a felségsértést a hűtlenség, il
letve a lázadás törvényi tényállásától. Kitért mindhárom 
védett jogi tárgyra, a felségsértés tehát az uralkodó, az 
alkotmány védelmét látta el. Az első elem, az uralkodó 
védelme kapcsán kifejtette, hogy konkrétan kik tartoztak 
a törvényi tényállás hatálya alá. A trónörökös és a le
mondott király nem lehetett a bűncselekmény passzív 
alany, de a koronázás nem volt feltétele a büntetőjogi 
védelemnek. E körben került sor a kormányzó büntető
jogi védelmének kérdésére. Mivel a Csemegi kódex fel
ségsértésről rendelkező tényállása nem védte automati
kusan a kormányzó személyét, és a lázadás tényállása 
alá sem tartozott, a kormányzó védelme nemhogy a ki
rálynál, de a központi államhatalom más tényezőinél is 
(kormány, országgyűlés) gyengébb büntetőjogi véde
lemben részesült. Erre tekintettel az 1920: I. te. 14. §-a a 
kormányzót a királlyal azonos büntetőjogi védelemben 
részesítette. Az előadó utalt arra is, hogy az alkotmányos 
rend. és az államterület elleni felségsértés tényállását a 
köztársasági államforma idején is megtartották, és ezen 
tényállás alá lehet vonni a köztársasági elnököt is. Ez is
mételten azt mutatja, hogy államfelségről van szó, és a 
királyi felség helyett egyre inkább az államfelség bír fo
kozott büntetőjogi védelemmel. Emellett rávilágított: az 
államterület védelmének két eleme van; nemcsak az kö
vet el felségsértést, aki az államterületet idegen hatalom 
alá juttatja, hanem az is, aki egy területet önálló állam 
alakítására „csak" kiszakít az államterületből. Hangsú
lyozta. hogy a tényállás azt a mindenkori államterületet 
védi, amelyet nemzetközi szabályok állapítanak meg. 
Az előadó utalt rá, hogy ehhez hasonló Csemegi azon 
megállapítása, amely szerint az alkotmányjog feladata 
az alkotmányos rend megállapítása, a büntetőjognak pe
dig a mindenkori alkotmányos rendet és államterületet 
kell megvédenie.

A szervezők állófogadással vendégelték meg az em
lékülés résztvevőit, majd Stipta István elnöklete alatt 
folytatódott a tudományos emlékezés. Blazovicli László 
Gyula város társadalmát mutatta be egy 1520. évi helyi 
szabályzat alapján. A statútumot Brandenburgi György, 
az uradalom birtokosa adta ki, benne leírva az uradalom 
tisztségviselőinek kötelességeit és jogait, kezdve a vár

nagyoktól az udvarbírón át az uradalomnak közvetlenül 
szolgálatot adó jobbágyokig. Ez utóbbiakon kívül a vár
katonákat is beleértve az uradalom igazgatási központ
jának személyzete a vár mellett fekvő mezővárosban la
kott, és lakosságának mintegy 10%-át tette ki. Jogállá
suk különbözött a város többi lakosáétól, ugyanis míg 
azok a bíró és a tanács közvetítésével laza függésben 
voltak uruktól, addig az uradalom tisztségviselői és al
kalmazottai szorosabb kötelékben álltak vele. A vár
nagyok, alvárnagyok, az udvarbíró és a (lovas, ágyús, 
és gyalogos) katonák jogállását a szolgálati jog 
(Dientsrecht) határozta meg, a többiekét pedig az ura
dalmi jog (Hofrecht) A földesúri városban, Gyulán lévő 
házaik után éppen úgy adóztak, mint a többiek, függet
lenül attól, hogy nemesek voltak, avagy nem, akárcsak 
a királyi szabad városokban, jóllehet életvitelük, hely
zetük a lakosság más elemeitől különbözött.

Balogh Judit (Debreceni Egyetem) A polgári jog tár
gyának tudományos lehatárolása, mint a modern kodi- 
fikáció előkérdése című referátumában elsőként kifejtet
te: a magyar magánjogi törvénykönyv megalkotása so
rán az képezte a nemzeti és radikális irányzatok legfőbb 
ütközőpontját, hogy a kodifikátorok mennyiben alkot
hatnak új jogot, és milyen területeken kell ragaszkodni a 
tradicionális szabályokhoz. Rámutatott, hogy a törvény- 
könyv létrehozásakor elsőrendű fontossága volt a kodi- 
fikációs munkálatok tartalmi iránya kijelölésének. Ez
után jellemezte azokat az albizottmányokat, amelyek az 
1866-ban megalakított kodifikációs bizottmányon belül 
a kodifikációs munkálatokkal foglalkoztak. E körben az 
előadó ismertette a kodifikációs állandó bizottságnak a 
kódex forrásaira vonatkozó állásfoglalását, amely sze
rint a kódex a „létező jogot” tekinti alapjának, és ezt 
csak annyiban változtatja meg. amennyiben a meglévő 
szabályozás az életviszonyok változása miatt túlhaladot
tá vált. Az előadás második felében az 1900-ban kiadott 
első teljes köm tervezet tárgyi terjedelmét vizsgálta, és 
speciális jogszabályokhoz való viszonyáról esett szó, 
amikor azon vitákat ismertette az előadó amelyek a 
szakjogok és határterületek magánjogi törvénykönyvből 
való kirekesztésről a kodifikációs folyamat kezdete óta 
folytak. Az eredmény az lett, hogy a speciális jogterüle
tek csak anyagi jogot érintő alapelveikkel jelentek meg 
a szövegben, részletes tételes szabályozásuk továbbra is 
a külön törvényhozás feladata maradt. A referátum a tör
vényjog és a szokásjog kodifikációban betöltött aránya 
körüli vitájának ismertetésével zárult. Az előadó rávilá
gított: nálunk nehezítette a döntést az, hogy a bírói gya
korlat rendkívüli szerepet töltött be a magyar jog egysé
gesítésében, továbbá a törvény és szokás viszonyában 
nem tartották szükségesnek általános elvként lefektetni, 
melyik az elsődleges, melyik a szubszidiárius. Ha van 
kódex, akkor egyértelmű annak prioritása, sőt kizáróla
gossága - az alkotók szerint.

Rövid szünetet követően Blazovich László vette át az 
ülés elnökletét, és a délutáni referálok közül elsőként 
Peres Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem) tartott elő
adást A XVIII. században alapított hitbizományok jelleg
zetességei a magyarországi jogi szabályozás és a gya-
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korlat tükrében címmel. Előadásában a XVII-XVIII. 
század fordulóján, pontosabban az 1687:IX. tc.-t meg
előzően és az 1687 és 1723 között, az I723:L te. kelet
kezése előtt alapított hitbizományokat vizsgálta. Az eb
ben az időszakban alapított hitbizományok felvetnek 
egy sor olyan kérdést, amelyekre az I687.IX. te. a szűk
szavúsága miatt nem ad választ, hanem az egyes konk
rét alapítólevelekből derül csak fény rájuk. Ilyen példá
ul a birtok jellege, amelyre azt alapították (adományos 
vagy azon kívül szerzett), az öröklési rend meghatározá
sa, egyéb különös feltételek kikötése, amelyek csak az 
alapító akaratától függnek (pl. vallási hovatartozás). Az 
első nap szakmai szekciójának lezárásához közeledve. 
Tamás Csaba Gergely (PPKE) a dualizmus kori Ma
gyarország, illetve a Meidzsi-kori Japán magánjogi kod- 
ifíkációs törekvéseinek összehasonlító vizsgálatára vál
lalkozott. Az előadó hangsúlyozta, hogy előadása az em
lékülés szűk értelemben vett időbeli és térbeli határait át
lépve, elsősorban a jogi gondolkodásmód és oktatási 
perspektívák bővítésének céljával született, ezzel is tisz
telegve a XX. századi jogtörténészek két géniusza, 
Bónis György és Both Ödön előtt. Rávilágított, hogy a 
XIX. század második felének hazai kodifikációs törek
vései és a meidzsi-restauráció utáni japán folyamatok el
térő társadalmi-kulturális-történeti folyamatok között 
mentek végbe, azonban az általános kodifikációs célok 
(rendszerbe foglalás, jogegység) mellett a nemzeti lét 
függetlenségének megőrzése szerepelt a legfontosabb 
közös különös célok között, ami Japán esetében a szá
mára megalázó és hátrányos nemzetközi szerződések fe
lülvizsgálatát és a Kínához hasonló gyarmati sor elkerü
lését jelentette. Az előadó rámutatott, hogy a polgárjogi 
törvénykönyv hazai kodifikációja csak a XX. század 
második felében tudott törvényi formát ölteni, ám a kö
zel három évtized alatt. 1898-ban. két külön törvénnyel 
életbe léptett japán törvénykönyvben -  erős európai ha
tásra -  megfogalmazott emberkép és értékközösség is 
csupán a legújabb kori Japánban teljesedett be.

Varga Norbert (Debreceni Egyetem) A kettős állam
polgárság kérdése az első állampolgársági törvényünk 
alapján című előadását azzal vezette be. hogy dualiz
mus idején a kettős állampolgárság keletkezésének leg
alapvetőbb formája a születés volt, de házassággal, 
örökbefogadással és a másik szülő ismertté válásával is 
keletkezhetett. Először a kettős állampolgárságból ere
dő problémák megoldásának lehetőségeit boncolgatta, 
majd rátért az első állampolgárságról szóló törvényja
vaslat 1879. őszén kezdődött részletes vitájára. Ebben 
Hoffmann Pál, Tisza Kálmán, Veszter Imre és Péchy 
Jenő emelkedett ki. Rámutatott, hogy a kettős állampol
gárság visszaélésekre ad lehetőséget, de a magánjog te
rén is súlyos következményekkel járhat. A vita eredmé
nyeként már a javaslat elején rögzítették a magyar ál
lampolgárság egységét és oszthatatlanságát. Gondolata
it azzal zárta, hogy nemcsak a jelen referátumban tár
gyalt 1879:L. te., hanem a későbbi állampolgársági tör
vényekben szabályozott kettős állampolgárságra vonat
kozó rendelkezések meghozatalában is jelentős szere
pük volt az adott periódus politikai törekvéseinek. A tu

dományos emlékülés első munkanapját kellemes kör
nyezetben, közös emlékezéssel és beszélgetéssel fűsze
rezett vacsora, majd egy - Szeged nevezetességeit érin
tő - séta zárta.

Az emlékülés másnap a Szegedi Akadémiai Bizott
ság székházában folytatódott, ahol Balogh Elemér el
nöklete alatt elsőként Szabó Imre dékán köszöntötte a 
résztvevőket, majd Ruszoly József a SZAB Jogtudomá
nyi Szakbizottságának elnökeként visszaemlékezett 
mindazon nagy jubileumokra, továbbá hazai és nemzet
közi jogtörténész-találkozókra, amelyeknek a Szegedi 
Akadémiai Bizottság épülete adott otthont az elmúlt év
tizedekben. A szakmai találkozó folytatásaként Szabó 
Béla (Debreceni Egyetem) A Piamim Tabulare zálogjo
ga című előadása következett. Témaválasztását azzal 
indokolta, hogy a Planumol kevésszer jelöljük meg ren
di magánjogi ismereteink forrásaként, és kevéssé is is
merjük. Bár anyaga beszivárgott a jogi irodalomba, de 
ma sincs még az őt megillető helyen, amely nagy adós
sága jogtörténetírásunknak. Kifejtette, hogy ugyan cél
ként megfogalmazódott, de a Planum mint döntvénytár 
Mária Terézia és utódai alatt nem válhatott jogforrássá, 
nem befolyásolhatta az alsó bíróságok ítélkezési gya
korlatát. Azt is megállapította, hogy a Planum szerkeze
tét tekintve a római praeton edictum és a Digesta eset
legesnek tűnő rendszerezési módjához hasonló, hiszen 
az egyes azonos célú kereseteket egy cím alá véve tár
gyalja. Az előadó áttérve a jogforrás zálogjogi rendel
kezéseire megemlítette, hogy ugyan 73 döntvény fog
lalkozik zálogot érintő perekkel, de a témát még leg
alább 60 döntvényben érintik, és ezzel a Planum egy- 
hetede az ingatlan kézizálogról szól, annak részletsza
bályait fekteti le. Ez azt is jelenti tehát, hogy a jogsza
bályi absztrakció sajátos szakaszában - mintegy félúton 
- leledző döntvények között elenyésző kisebbségben 
vannak az ingatlan jelzáloggal foglalkozó döntések. A 
zálogbirtokkal kapcsolatos szabályok a Planumban - a 
keresetekben való gondolkodás szerint - három kereset 
köré csoportosulnak: a zálog átvitelére, a zálogszerző
désben megfogalmazott feltételek érvénytelenítése irán
ti, és a zálog visszaváltásával kapcsolatos perek köré. 
Az előadó érdekes ellentmondást talált a döntvények
ben a jogviszony keletkeztető aktusa tekintetében, 
ugyanis több döntvényben ütközik a reál- és konszen- 
zuál szerződési jelleg. Összegzésében utalt Wesener 
megfigyelésére, amely szerint (az örökös tartományok 
zálogjogának fejlődése tekintetében) a zálogjogok ke
letkezésének szabályai, különösen az ingatlanok elzálo
gosításánál elsősorban a helyi-németjogi hatás alatt áll
tak és fejlődtek, míg a zálogjog anyagi szabályai a 
recipiált római-közösjogi hatás alatt álltak.

Delacasse Krisztina (Pécsi Tudományegyetem) az 
Úrbéri szerződések Zalában a XVIII. század első felé
ben című referátumában azon levéltári kutatásainak 
eredményét foglalta össze, amelyek során feltérképezte, 
milyenek voltak azok a jobbágyterhek, amelyeket úrbé
ri szerződésekben rögzítettek Zalában. A szerződések 
alapján arra következtetett, hogy a zalai dokumentumok 
alátámasztják azt az általános megállapítást, amely sze



rint a legtöbb jobbágyteher pénzben megváltható volt, 
és az úrbéri szerződéssel lekötelezett- jobbágyközségek 
helyzete viszonylag kedvezőbb volt azokénál, akiket 
egyéb módon (urbárum, usus) köteleztek le. Vizsgáló
dása kiterjedt azon jobbágyközségekre is, amelyek már 
mezővárosi szinten éltek. Ezen községek úrbéri szerző
dései sokkal kiterjedtebb szabályozást tartalmaztak, 
részletes rendelkezéseket találni a mészárszék és a koc- 
smáltatás jogával kapcsolatban. Ezen úrbéri szerződé
sek nagyon hasonlóak voltak a városi szabályrendele
tekhez. A részletességet tekintve az egyházi földesúrral 
kötött szerződéseket emelete ki az előadó, utalva arra, 
hogy ezekben még az istentiszteleteken való megjele
nést és ez elmulasztását, továbbá az egyházi ünnepeket 
és a céhek ezen ünnepeken való felvonulási (sor)rendjét 
is pontosan rendezték.

Homoki-Nagy Mária vendéglátóként nemcsak meg
nyitotta a tudományos emlékülést, hanem be is zárta 
Megjegyzések az ősiségi pátens végrehajtásának egyes 
kérdéseihez című előadásával a jogtörténész-találkozót. 
Arra a kérdésre igyekezett választ keresni, mi történjen 
az ingatlanzáloggal az OPTK bevezetését követően. 
Egy kaszaperegi birtok 1815-ös elzálogosításának, ezen 
tényállásból és kapcsolódó jogügyletek érvényességé
ből fakadó jogvita 1853. évi perré alakulásának gyakor
lati példáján keresztül bizonyította az OPTK és az ősi-

Jog
ségi pátens közötti azon összefüggést, hogy e nyílt pa
rancs az OPTK végrehajtási rendelete volt. A perben 
csak 1860-ban született jogerős ítélet, és időbeli elhúzó
dása mögött a rendi kor zavaros viszonyai állnak. A per 
lényege az elévülési időn alapult, mert a zálog visszakö
vetelésére az OPTK hatályba lépésétől záros határidőt 
szabott meg. A zavaros viszonyokat e perben az tükröz
te leginkább, hogy a perben álló családok között több 
egymásnak ellentmondó jogcselekmény zajlott - a Na
póleoni időkig visszamenően -, melyekből volt olyan, 
amely a zálog visszakövetelésére rendelkezésre álló el
évülési időn belül történt, és volt olyan is, amely ezen 
időn kívül esett. Az előadó a jogeset részletes bemuta
tásával azt hangsúlyozta, hogy nem elegendő az éppen 
hatályban lévő jogszabályok (OPTK, ősiségi pátens) 
alapos ismerete, legalább ennyire fontos a tényállások 
átfésülése és rendszerezése. A vizsgált perben ugyanis 
régi tényállásokon, szerződések érvényességén vitat
koztak a felek, és hiába volt átlátható a vonatkozó jogi 
szabályozás, ha a történeti tényállások nem tisztázottak. 
Előadását követően Homoki-Nagy Mária megköszönve 
a tudományos fórum részvevőinek felkészülését a 
SZAB székházban megrendezett állófogadásra invitálta 
a résztvevőket, bezárva ezzel az emlékülést.

Babjók Ildikó

2005. október 26-án a Mathias Corvinus Collegium 
aulájában tartott szakmai beszélgetéssel egybekö
tött előadást John Lukacs. A magát „nem speciali

zálódott történésznek" valló, Amerikában élő profesz- 
szor vitaindító szándékkal röviden vázolta az államról, a 
nemzetfogalomról és a nép fogalmáról alkotott elméletét, 
majd válaszolt a hallgatóság soraiból érkező kérdésekre.

Az előadás első részében a címadó, egymást szinte 
átfedő fogalmakat elemezte, önéletrajzi példákkal, a 
külföldi életpálya távlatából szemléltetve a különbségü
ket. A fogalmakat a magyar állam története alapján 
vizsgálva Lukacs arra a megállapításra jutott, hogy füg
getlen magyar állam 1526-tól 1920-ig, és 1944-től 
1989-ig nem létezett. Éppen ezért megvizsgálta, hogy 
az állami függetlenség mindig elsőrangú-e vagy sem-és 
arra a következtetésre jutott, hogy a teljesen független 
állam csakis illúzió. Lukacs szerint a szuverén állam 
„tekintélye” manapság hanyatlik, az államok kereteit 
lassan a népek töltötték és töltik ki. Megváltozott tehát 
az állam elsődlegessége- és végeredményben ez történt 
az Európai Unió születésekor is. Ugyanakkor a nemzet
nek és a népnek a történelemalakító fontossága megma
radt. Ez azért fontos tényező térségünk szempontjából, 
mert számszerűleg a legtöbb európai nemzet -  és főleg 
Közép- és Kelet-Európábán -  csak a legutolsó 150 év
ben tudott államot teremteni, és a legtöbb esetben a 
nemzetek létezése és az államoké is elválaszthatatlan a 
nép létezésétől és főleg annak nyelvétől. Hogy nemzet 
és nép mégsem ugyanazt jelenti, a társadalmak szerke
zetével is kapcsolatos. Viszont az az asszimilációs fo-

A z állam, nemzet, 
nép fogalma
JOHN LUKACS ELŐADÁSA

lyamat, amely 1860 után lezajlott Magyarországon- és 
amelyre nemzetközi szinten büszkék lehetünk-, egész 
Kelet-Közép-Európában egyedülálló volt gyorsasága és 
teljessége miatt. Talán erre is visszavezethető, hogy a 
nemzet és nép fogalma napjainkban mintha elfedné 
egymást -  bár továbbra sem lehet ezeket könnyen meg
határozni. Lukacs szerint ugyanis 1945 után a magyar 
nép és a magyar nemzet különbségei megszűntek, és a 
még most is formálódó társadalomban nép és nemzet 
ugyanazzá vált. A történész szempontjából érdekes fej
lemény, hogy a két fogalom összeolvadása azzal is 
együtt járt, hogy a „nép” egyre szélesebb tömegei ér
deklődnek a történelem iránt -  így nőtt a történész fele
lőssége is, amikor megválasztja a szavait.

A professzor ezután számos kérdésre válaszolt. A fő
leg fiatal kutatókból (Ablonczy Balázs, Kántor Zoltán) 
és egyetemistákból álló hallgatóság megtudta, hogy Lu
kacs a közeljövőben nem tartja valószínűnek az „euró
pai nemzet” kialakulását, mert az „egyesült Európához” 
szükséges európai öntudat még kiforratlan, egyfajta 
„megkülönböztetés-tudat” is kell hozzá. Ugyanakkor a 
szuverén állam szerepének csökkenése Lukacs szerint 
nem jár együtt az állam befolyásának csökkenésével.


