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Kiindulópontként az alábbi meghatározás adható: a
szuverenitás állami főhatalom egy terület (területi felség
jog) és az ott élő népesség (személyi felségjog) felett, akik
az állami főhatalomnak engedelmeskednek. Ehhez az en
gedelmességhez kapcsolódik a szuverenitás politikai és
jogi értelmezésének megkülönböztetése. Politikailag ért
ve: hogy ténylegesen engedelmeskednek, jogilag értve:
a jog által meghatározottan kötelesek engedelmeskedni.
A szuverenitás jogi fogalma tehát abból indul ki, hogy a
jog definiálja a szuverenitást, és persze ezáltal behatárolja
a körét. Austin ismert tétele a szuverenitás oszthatatlansá
1. A szuverenitás fogalma,
gáról elsősorban azt fejezte ki, hogy amit szuverenitásként
határoznak meg, annak egy kézben kell lenni, azaz a jog
a szuverenitás elmélete
nem definiálhat több eltérő, s ezért versengő szuverenitást.
Az oszthatatlanság nem azonos a korlátlansággal, mivel
szuverenitás kérdéskörével több tudományos disz
ciplínában foglalkoznak, különösképp a politika,
az erkölcsi, vallási normák korlátozhatják a szuverént, ám
ez nem jelenik meg egy önálló szuverén konstituálásaaz állam- és jogtörténet, illetve az állam- és jog
ként. Továbbá, ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni - s
elmélet területén. Az utóbbiban elsősorban a politikai esz
ebből látható, hogy a hatalom kérdése nem azonosítható
metörténet összefüggésében jelenik meg. A politikatudo
egyszerűen a szuverenitással - , hogy a hatalommegosz
mány is felmerülhet mint releváns terület, ám az elmúlt bő
tás elvének elterjedése, sőt beépülése politikai rendszerek
fél évszázad tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy ez
struktúrájába nem jelenti feltétlenül a szuverenitásgondo
a téma nem uralta a főáram publikációit. A szuverenitás
lat negligálását. Abban az esetben ugyanis, amikor az ál
fogalma a XVI. századi Franciaországban jelent meg, és
lamra tekintünk mint a szuverenitás megtestesítőjére, az
a XVIII. századtól a souverain kifejezés (felsőbb, legfel
államrendszeren belüli hatalommegosztás nem a szuve
sőbb) valamely változata különböző nyelvekben megho
renitás korlátozását jelenti, hanem az osztott szuverenitás
nosodott. Sokan elemezték a fogalom történetét, ám ezek
közül kiemelkedik Georg Jellinek munkája.1 Jellinek a
jelenségével szembesülünk.
kiinduló történelmi helyzetből azt emelte ki, hogy a fran
Az első szuverenitáselméletet Jean Bodin alkotta meg
(Hat könyv a köztársaságról, 1576),2 aki a szuverenitás
cia királyságnak három hatalmi tényezővel kellett meg
küzdenie: az egyházzal, a Német-római Birodalommal és
fogalmát összekapcsolta az állammal. Mivel az állam szá
a francia feudális urakkal. Tehát:
mára a francia állam volt, így azt is mondhatjuk, hogy a
- egy politikai elképzelésről van szó, mely a későbbi
szuverenitás fogalmát már akkor a nemzetállamhoz társí
ekben jogivá alakult át,
totta. Elvileg az abszolút hatalmat egyén vagy egy testület
- a szuverenitás egy polemikus fogalom, azaz kezdet
is gyakorolhatja, ám Bodin az előbbi mellett állt ki, és a
ben védekező (más hatalmi tényezők aktivitásával
királyt jelölte meg, mint aki a szuverenitás (a főhatalom)
szemben), majd támadó jellegű,
gyakorlója. Úgy vélte, hogy csak az abszolút hatalommal
- végezetül: tartalmát akkor dolgozták ki, amikor
rendelkező uralkodó tudja megvédeni az országot az anar
gy gondolták, hogy az állam fogalmának lényeges
chiától, ami minden zsarnokságnál borzalmasabb. Bodin
eleme.
a könyvét a Szent Bertalan-éj tapasztalatának birtokában
Karácsony András

Pillanatkép a szuverenitás
kutatásáról
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látható, valój ában csak a király esetében beszélhetünk sze
mélyes szuverénről, más esetekben egy kollektív entitás
(nép, nemzet) vagy pedig intézmény (parlament, állam)
fejezi ki a szuverenitást.
Német nyelvterületen a weimari köztársaság időszaka
emelhető ki, amikor is a szuverenitás egyik központi té
mája volt az állam- és jogelméleti gondolkodásnak (pél
dául Hans Kelsen, Carl Schmitt, Hermann Heller), ami
- legalábbis részben - magyarázható a vesztes háború
tapasztalatával, a császárság megszűnésével, röviden az
új helyzet intellektuális feldolgozásának szükségletével.
„a bodini államdefiníció [...] ajogon keresztül az igaz
Megjegyzendő, hogy hasonló intenzitással nem jelent
ságosságot teszi meg az állam keretéül. Azzal igyekszik
meg a második világháború után a szuverenitás problema
igazolni a monarchia felsőbbrendűségét, hogy a ha
tika a német jogi-politikai gondolkodásban. Ez nemcsak
talmat a jogszerűség, azon keresztül pedig az igazsá
azzal magyarázható, hogy a nemzetiszocialista korszak
gosság keretébe foglalja. Az állam - definíciója szerint
ban Európa meghódítására törekvő, bel- és külhoni bűnök
- több családnak és közös dolgaiknak jogszerű kor
sokaságával jellemezhető Németországban a háborús ve
mányzata szuverén hatalommal. ”3
reséget követően jóérzéssel nem illett a szuverenitás kér
dését előtérbe állítani, noha egy megszállt országról volt
szó, hanem inkább azzal, hogy az 1950-60-as évektől az
Nem arról van szó, hogy a jog előrébbvaló, mint a ha
európai integráció követelménye került középpontba, és
talom, hanem inkább arról, hogy a hatalom első számú
ez elnyomta a szuverenitás iránti érdeklődést. Kelet-Euróeszköze a jog. Ez egyértelműen kiderül abból, amikor Bopában pedig a szovjet megszál
din arról értekezik, hogy a szu
lás eleve kizárta a szuverenitás
verenitás legfontosabb ismérve
kérdésének felvetését, legfeljebb
a törvényhozás. A törvénynek
történeti tanulmányokban jelen
igazságosnak és észszerűnek
hetett meg.
kell lennie, ám nem az igazsá
Tipikus megkülönböztetés a
gosságában vagy észszerűségé
szuverenitás belső és külső vo
ben rejlik érvényessége, hanem
natkozása. Az előbbi arra utal,
a szuverén akaratában.
Bodin tehát nem a hit, hanem
hogy az adott állam területén
az állam védelmében írta művét.
belül ki és miként gyakorolja a
főhatalmat, az utóbbi pedig a
A szuverenitás egy és osztha
nemzetközi viszonyokra vonat
tatlanságában látta a béke meg
kozik. Arra, hogy egy adott ál
őrzésének lehetőségét (Hobbes
lam (ország) a más államokhoz
gondolataihoz hasonló módon),
való viszonyban mennyiben ké
a béke szemszögéből nézve a
pes az önállóságot felmutatni.
polgárháború a legnagyobb bűn,
amit el kell kerülni. A szuverén
Ez az utóbbi aspektus azóta vált
különösképp izgalmas vizsgála
korlátai: nem szegheti meg az
ti tereppé, mióta nemzetállamok
isteni és természeti törvényt, és
ennek keretében tiszteletben kell
nemzetközi szerződések alap
ján különböző együttműködési
tartani a magántulajdont, és nem
társulásokat hoztak létre. Gon
változtathat a királyság örökösö
doljunk csak a NATO-ra. A NAdési rendjén, és nem idegenítheti
TO-ba belépett országok a kato
el a királyság javait.
napolitika és a honvédelem terén
A felvilágosodás évszázadá
egy közös doktrínához alkalmaz
ban az angoloknál a parlament,
kodnak, és ennek következtében
a franciáknál pedig a nép, illetve
a felmerülő problémák, kérdések
később a nemzet jelent meg mint
megoldásában a nemzeti érdeket
a szuverenitás megtestesítője.
egyeztetni kell a partnerekkel.
Az alapvető kérdések mindig
Jean Bodin: Hat könyv a köztársaságról címlapja4
Ebben a vonatkozásban tehát
is azok voltak, hogy kié a főha
korlátozott a szuverenitás. Ez a problematika még jobban
talom, és mi ennek a hatalomnak a tartalmi jellemzője?
látható (mivel nem csak a védelmi politikáról van szó) az
Legyen szó a királyról, a parlamentről, a népről vagy a
európai integrációs folyamat összefüggésében.
nemzetről, mindegyik esetben az említett főhatalmat gya
korlók tevékenysége az állam létében és működésében fe
A XX. század utolsó évtizedeitől kezdve két különböző
tapasztalat szorította háttérbe a szuverenitás hagyományos
jeződött ki, s ebből következett, hogy a XIX. századra az
tematizálását. Egyfelől a fogalomhasználat burjánzása,
állam jelent meg a szuverenitás megtestesítőjeként. Mint
írta, ezért gondolta, hogy az állam egysége - ami a békét
biztosítja - mindenekfelett áll, ezt a vallási hovatartozás
harca nem bolygathatja meg. A szuverén állam épp ezért a
vallás kérdésében politikailag semleges. Nem vallási egy
ségre, hanem egységes államra van szükség. A hugenotta
politikai publicisztikával nem vallási alapon, hanem az ál
lam szuverenitásának megőrzése érdekében fordult szem
be. Bodin a hangsúlyt nem az állami erőszakra helyezte,
hanem a joghoz kötöttségre. Miként Paczolay Péter fogal
mazott:
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magyarán: nagyon különböző vonatkozásban vált haszná
latossá. Egyénre és különböző közösségekre, különböző
tevékenység területekre (például művészet, politika, tudo
mány stb.) egyaránt vonatkoztatták, ami értelemszerűen
a jelentéstartományát felpuhította. Olvashatunk szuverén
egyénről, szuverén művészről vagy éppen tudósról, szuve
rén döntésről, de még a sport világában is találkozhatunk
ezzel a fogalommal. Röviden tehát: főnévből jelzővé vált,
ami alapvetően az autonóm kifejezéssel rokonítható. Ezt a
jelentésburjánzást - a politikai és jogi szuverenitás vonatko
zásában - a szakirodalomban olvasható felvetések alapján a
következőképp osztályozhatjuk: a szuverén kifejezheti
- az állam egységét és függetlenségét,
- a jogi hierarchián belül a legfelsőbb normát,
- azt, hogy egy jogrend önmagában megáll,
- a fegyveres erők olyan képességgel rendelkeznek,
hogy az állam ellen belülről és kívülről fellépőkkel
szemben meg tudja óvni a társadalmi békét.5

tévesnek ítélték (a szuverenitás helyett a hatalom fogal
mát ajánlották), ám a politika valósága többnyire nem
úgy alakul, ahogy a tudomány szerint formálódni kellene.
A politikában ugyanis az elmúlt fél évtizedben központi
vitakérdésként merült fel, hogy az európai integrációnak
az Európai Egyesült Államokhoz kell-e elvezetni, avagy
meg kell-e maradni a nemzetek Európája koncepciónál?
És ez újra előtérbe állította a szuverenitás problematikáját.
A hazai tudományos életben megjelenő érdeklődésre
két példa: Tóth J. Zoltán napjainkban megjelent államés jogelméleti tankönyvének egyik fejezetében részletes
áttekintést ad a szuverenitáselméletekről,7 illetve a Kom
mentár című folyóirat 2019-ben egy tematikus számot
(2019. 2. szám) szentelt a szuverenitás témakörének.
Az érdeklődés fokozódása azonban nem feledtetheti
azt a tapasztalatot, hogy a szuverenitás fogalma különféle
kontextusokban vált használatossá, azaz jelentéstartomá
nya nem magától értetődő. S ez a tudományos vizsgálódá
sok elé azt a követelményt állítja, hogy mindig pontosan
definiálni kell, hogy milyen összefüggésben használjuk
Mint látható: különböző jelentéstartományokról van szó,
a szuverenitás fogalmát. Például az állam szuverenitásá
és ez egyáltalán nem könnyítette meg az elemzők mun
ról beszélünk, vagy éppen a politikához képest szuverén
káját.
módon működő jogról. Egyébként a jogi és a politikai
Másfelől pedig az integrációs törekvések fokozódása
értelemben vett szuverenitást Albert Venn Dicey külön
mellett megjelent a globalizáció tematizálása, ami újfent
böztette meg, azt hangsúlyozva, hogy a „jogi korlátozcsak arról szólt, hogy a gazdaság, a politika és a jog terühatatlanság” nem jelent egyben
létén olyan határokat átlépő háló
„politikai korlátlanságot” is.
zatokba ágyazódva működnek az
Közös kutatásunk elsősorban
államok, ami elsősorban e háló
a jog világához köthető, ahhoz,
zatokhoz való kapcsolódás köve
hogy a XIX. századi hazai jog
telményét jelenti, és nem pedig a
fejlődés képes volt-e, s ha igen,
szuverenitásét. Jellemző példa az
akkor mennyiben, a politikai
1990-es évekbeli kelet-európai
élethez viszonyítva szuverén
átalakulás. A Szovjetuniótól való
módon változni. Illetve tágabfüggéstől történő megszabadulás
ban: a jog mennyiben volt ké
nem az állami szuverenitás kér
pes önmagát meghatározni?
déskörét állították középpontba,
E kérdés azért fontos, mert köz
hanem egy másféle (NATO, Eu
tudott, hogy - legalábbis a kon
rópai Unió) integrációba történő
tinentális jogrendszerekben - a
bekapcsolódást.
jogszabályalkotás legfőbb aktoMindezek alapján érthető
ra egy politikai testület (parla
módon az ezredfordulóra hát
ment). A politika és a jog össze
térbe szorult a tudományos vizs
kapcsolódó kettősségét nagyon
gálódásokban is a szuverenitás
jól mutatja az alkotmány. Az
problematikája.
Pontosabban
alkotmány egy adott politikai
csak történetileg és kritikailag
közösség alapvető politikai do
foglalkoztak vele. Takács Pé
kumentuma, amit a parlamen
ter, aki több mint fél évszázad
ti képviselők fogadnak el (akik
üressége után tanulmányokban
egyébként szintén kettős funk
és kötetekben újra előtérbe állí
cióban szerepelnek, egyfelől a
totta az államelmélet problema
Ferdinand Tönnies8
választói politikai akarat közve
tikáját, egyik munkájában, ami
títői, másfelől pedig jogalkotók). Ugyanakkor a politikai
részletesen tárgyalta a szuverenitás kérdéskörét, ám csak
közösség jogi rendjének is az alapvető kifejezője, forrása.
történeti vonatkozásokban, a jelent illetően a fogalom
E kettősség áthidalását szolgálja, hogy a politikai doku
használat kiüresedésének álláspontját vallotta.6
mentum megfogalmazása erőteljesen jogi nyelven törté
Néhány éve viszont a helyzet alapvetően megváltozott,
nik, ami biztosítja a törvényeknek, illetve további, alacso
újra előtérbe került az aktualitás, a jelen vonatkozásában
nyabb rendű jogszabályoknak a kapcsolódóképességét.
a szuverenitás témája. A tudományon belüli változást a
A politika befolyását nem lehet ignorálni, ám kérdés, hogy
politikai élet változása inspirálta. Noha az államelmélet
a jog képes-e és ha igen, akkor milyen „szűrőrendszert”
képviselői a szuverenitás és az állam összekapcsolását
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kialakítani e befolyás kanalizálására. A kutatócsoport
munkájának eredménye lehet, hogy történeti konkrétság
ban bemutatjuk e „szűrők” létrejöttét és hatékonyságát.
Természetesen más a tartalma ma a szuverenitásnak,
mint például a XIX. századi államok esetében. A második
világháborút követő évtizedekben nemzetközi szerződések,
integrációs politikák következtében létrejött szervezetek
(EU) kompetenciái korlátozzák a szuverenitást. A szuve
renitásról való lemondás azonban mindig részleges és fel
tételekhez kötődik. És alapja: egy szuverén döntés. Attól,
hogy különbözik a szuverenitás tartalma a két évszázaddal
ezelőtti helyzettől, nem vált feleslegessé a fogalom. Ezt egy
analógiával érzékeltetném: a közösség fogalma Ferdinand
Tönnies társadalomfelfogásában meghatározott tartalom
mal szerepelt, majd a XX. századi kommunista ideológiá
ban és politikai gyakorlatban teljesen más jelentést kapott,
az elmúlt évtizedekben megjelent kommunitarista (közös
ségelvű) politikai filozófiában szintén központi szerepet ját
szik. Mindhárom esetben használatos a közösség fogalma,
csak éppen pontosan definiálni kell a jelentéstartalmát. Egy
konkrét meghaladott jelentéstartalomból még nem követ
kezik a fogalom elhagyásának szükségessége.
Végezetül röviden vázolnám a saját kutatási tervem. Ez
természetesen egy kiinduló elképzelés, ami a jövőben mó
dosulhat a kutatótársak eredményei alapján. Egy többéves
kutatás során az elején nem tudja a kutató azt, hogy mi
lesz a végén fontos, ha tudná, nem lenne szükség a kuta
tásra. Épp ezért a kutatócsoport munkájában, a kutatás fő
irányát mindig szem előtt tartva az altémákat illetően kellő
rugalmasságra van szükség. Az időközi eredmények, új
féle felismerések befolyásolják a kutatás menetét.

2. A kutatás irányai
2.1.

Elmélettörténet

Az elmélettörténet vonatkozásában megvizsgálom Georg
Jellinek szuverenitásértelmezését, mely a szakirodalom
egyik klasszikus művének tekinthető, illetve Carl Schmitt
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és Hans Kelsen szuverenitásfelfogását. Az említett vizsgá
lódás lehetőséget nyújt arra, hogy bevonjam az elemzésbe
- az egyébként egymással erőteljesen vitatkozó - politikai
és jogi jellegű államfelfogást, és ebből tanulságokat fogal
mazzak meg a kutatócsoport által vizsgált és alapvetően a
jogi szuverenitásra koncentráló megközelítésmóddal kap
csolatban.

2.2. A magyar államélet történeti
vonatkozása

A magyar államelmélet történeti vonatkozásait vizsgál
va a középpontban Eötvös József munkássága áll, aki a
szuverenitás tekintetében is figyelemre méltó gondolato
kat fejtett ki mind Magyarország helyzetéről az Osztrák
Császárságon belül, mind pedig a kiegyezést követően
létrejött új helyzetről. Továbbá bevonom a vizsgálódásba
Concha Győző munkásságát is, aki erőteljesen kapcsoló
dott Eötvös tanulmányaihoz, ugyanakkor a századfordu
ló évtizedeiben már gazdagabb tapasztalatok birtokában
tudott a szuverenitás kérdésére tekinteni. A háború előtti
hazai jogelméleti gondolkodásban a szuverenitás téma
körében figyelemre méltó alkotással állt elő Szabó József
szegedi professzor.9 Szabó szuverenitásértelmezését kí
vánom elhelyezni a politikai és jogi szuverenitásfelfogás
összefüggésében, továbbá a korabeli elméleti kontex
tusban.

2.3. Összehasonlító szempont

Összehasonlításként konkrétan McCormick fejtegetéseit
vizsgálom meg, aki az Európai Unió államai és az uniós
intézményrendszer összefüggésében elemezte a szuvere
nitás, a posztszuverenitás helyzetét. Kérdés, hogy a jelen
legi integrációs helyzet és a XIX. századi magyar politi
kai-jogi gondolkodás között, mely egy birodalmi kerettel
összefüggésben értelmezte a szuverenitást, fellelhetünk-e
párhuzamokat?
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