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A z MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) 
Mezey Barna egyetemi tanár vezetésével – nyolc-
évnyi kényszerű „szünet” után – 2019 nyarán ala-

kult újjá. Megtekintve a kutatócsoport informatív honlap-
ját, külső szemlélőként is megállapítható, hogy a létrejött 
szakmai közösség rendkívül aktív és eredményes munkát 
végez.1 Egyévnyi – természetesen nem előzmények nél-
küli – kutatómunka eredményeként a Gondolat Kiadó 
gondozásában öt önálló könyv – négy tanulmánykötet és 
egy monografikus mű – jelent meg a közelmúltban.2 

A kutatócsoport vezetője a projekt célkitűzéseit a nyi-
tó kötetben a következőképpen foglalta össze: „A pályá-
zat kutatási koncepciójának központi eleme a kontinens 
regionális fejlődésének tükrében a 19. századi Habsburg 
Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia keretei kö-
zött alkotmányos helyét kereső Magyarország jogalkotási, 
jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának vizsgálata. 
A közbeszéd, a politikai és szakmai diskurzusok nélkülöz-
hetetlen kifejezése lett napjainkban 
a szuverenitás, mely a folytonosan 
alakuló és formálódó Európai Unió-
val funkcionáló kapcsolatok, illetve 
a nemzeti önrendelkezésből fakadó 
feszültségek egyik kardinális kifeje-
ződése lett. A szuverenitás különféle 
szintjei és verziói folytonos viták ke-
reszttüzében állnak. Miután a szuve-
renitás változatai egymással szerves 
összefüggésben fejlődnek, s mert 
alapvetően történeti gyökerű jelen-
ségként működnek, a jogtörténet-tu-
dománynak eddig beteljesítetlen 
feladata a szuverenitás joghistóriai 
szemléletű vizsgálata.”3 

A szuverenitás fogalmának, illet-
ve tartalmi vonatkozásainak meg-
határozása a nemzetközi és a hazai 
jogirodalomban mindig sokakat 
foglalkoztató kérdés volt. Az egyes 
szerzők koncepcióiban különbséget 
lehet tenni aszerint, hogy mely tu-
dományterület művelőjeként foglal-
koznak a szuverenitás jelenségével, 
ugyanakkor nem ritka a komplexnek nevezhető módszer-
tani megközelítés sem. Ma már joghistóriai vizsgálódás-
nak számít e kérdéskörben az elmúlt századfordulótól a 
20. század közepéig alkotó hazai reprezentánsok – így 
többek között Concha Győző, Balogh Arthur, Kuncz Ig-
nácz, Nagy Ernő, Ferdinandy Geyza, Somló Bódog, Fa-
luhelyi Ferenc, Tomcsányi Móric, Teghze Gyula, Mol-
nár Kálmán, Krisztics Sándor, Irk Albert, Moór Gyula, 
Szabó József – gondolatainak a vizsgálata.4 De, ha csak 
a közelmúltra gondolunk, érdemes megemlíteni a Takács 
Péter szerkesztésében 2015-ben megjelent Az állam szu-
verenitása: Eszmény és/vagy valóság: Interdiszciplináris 
megközelítések című vaskos tanulmánykötet, mely egy 
OTKA kutatás eredményeként látott napvilágot.5

Mindezek tükrében sokak érdeklődésére tarthat számot 
a kutatócsoport legújabb kiadványa, a Karácsony András 

szerkesztette Szuverenitáskérdések: elméletek, történetek 
című kötetet. A szerkesztő az előszóban világossá teszi, 
hogy a kutatási program célkitűzéseit szem előtt tartva ál-
lította össze a tanulmánykötetet, mely a szuverenitás „el-
méleti” és „aktuális” kérdéseit három tartalmi egységben 
tárgyalja. Az első rész három tanulmánya teoretikus vizsgá-

lódásokat tartalmaz, a második rész 
három írása a magyar szuverenitás-
felfogások történeti és gyakorlati vo-
natkozásait állítja a középpontba, vé-
gül a harmadik rész két tanulmánya 
a szuverenitással kapcsolatos aktuális 
kérdéseket tárgyalja. A szerzők kö-
zött egyaránt találunk jogtörténészt, 
jogfilozófust, állambölcsészt, politi-
katudóst, nemzetközi jogászt, mely 
önmagában is bizonyíték arra, hogy 
számos tudományterület és diszcip-
lína számára megkerülhetetlen jelen-
ségről van szó.

Az első rész nyitó tanulmánya a 
kötet szerkesztőjének munkája és a 
szuverenitáselmélet klasszikusainak 
– Hans Kelsen és Carl Schmitt – ál-
láspontját és vitáját mutatja be.6 A két 
szuverenitásfelfogás nem csupán el-
mélettörténeti, hanem hatástörténeti 
szempontból is megkerülhetetlen a 
kérdéskör teoretikus vizsgálata so-
rán. A szuverenitás látszólag ellenté-
tes jogi és politikai megközelítésében 

Karácsony András felfedezi a közös elemet, a hatalom tit-
kos összetevőjét, ami megjelenhet a kivételes állapotról való 
döntésben, vagy a szuverenitás csúcsán álló alapnorma fel-
tétlen akceptálásában. Hatástörténeti szempontból vizsgál-
va Kelsen és Schmitt polémiája közvetlen befolyással van 
napjaink politikai vitáira, így a demokrácia–jogállamiság 
polaritásának, viszonyának megítélésére. A szerző megál-
lapítása szerint a két kivételes 20. századi jogtudós gondo-
latai ma is megkerülhetetlen és maradandó igazodási pon-
tot jelentenek a szuverenitás elméleti megalapozása során.

A teoretikus vizsgálódások második tanulmányaként 
olvashatjuk Tóth J. Zoltán írását, aki történeti kontextus-
ba helyezve vizsgálja a szuverenitás alanyainak változását. 
A szerző említést tesz a szuverenitás „terhelt” fogalmáról, 
amely az elmúlt évszázadok során számos magyarázat-
ban öltött testet. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hétköz-
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napi szóhasználatban, a köznyelvben is meghonosodott 
fogalomként, jelzőként alkalmazott terminusról van szó. 
Ugyanakkor az államelméletben továbbra is indokolt a 
használata, de törekedni kell a mind egzaktabb meghatáro-
zására. A tanulmány módszeresen tekinti át a szuverenitás 
analitikai és történeti típusait. Utóbbi tipológiájának rész-
letezése képezi az írás gerincét. Ennek során leíró jelleggel 
bemutatja a Jean Bodin nevével fémjelzett fejedelmi (ural-
kodói) szuverenitást, az angol polgári forradalom eredmé-
nyeképpen létrejött parlamenti szuverenitást, a Rousseau 
nevéhez köthető népszuverenitást, illetve a modern polgári 
állam létrejöttének fundamentumát képező államszuvereni-
tást, és végül a 19. században kialakuló, de végérvényesen 
az elmúlt századfordulót követően meghatározóvá váló 
nemzeti szuverenitást.

Az első rész záró tanulmányában Kardos Gábor a nem-
zetközi szerződések világába kalauzol el bennünket, és 
ebben a kontextusban vizsgálja a szuverenitás jelenségét.7 
A kötet legterjedelmesebb írásában a szerző elméleti kiin-
dulópontként állapítja meg, hogy a szuverenitás „norma-
tív”, illetve a „valóság tényei” szerint értelmezett felfogá-
sa a nemzetközi jogi elemzés két legitim formája. Míg a 
normatív koncepciót a nemzetközi jog „alapkonstrukciójá-
nak”, addig a szuverenitás tényszerűségét vizsgáló felfogást 
a nemzetközi viszonyokban érvényesülő „hatalmi struktú-
rák” megjelenésének tekinti, amelyek között dinamikus 
viszony alakul ki. A szerző alapos és érdekfeszítő elemzés 
során mutatja be az állami szuverenitás nemzetközi jogi 
környezetben való érvényesülésének komplexitását, az ál-
lamok kölcsönös függési rendszerét. Álláspontja szerint a 
nemzetközi szerződések érvényesülésében tetten érhető az 
államok jogi egyenlősége és a hatalmi egyenlőtlenségek 
közötti feszültség feloldásának az igénye, melyet leginkább 
a szerződés tiszteletben tartása, illetve a teljesítése mögött 
meghúzódó „racionális számítás” indokol. A szerző ebben 
az összefüggésrendszerben vizsgálja, hogy az államok a 
nemzetközi szerződések kötésével miként vállalják szuve-
renitásuk korlátozását. 

A kötet második részében elsőként Pongrácz Alex tanul-
mányát olvashatjuk, amelyben – bevallottan a teljességre 
törekvés igénye nélkül – áttekinti a magyar szuverenitásfel-
fogások évezredes változatait Szent Istvántól a 20. század 
közepéig.8 Gondolatmenetének vázlatossága az olvasóban 
némi hiányérzetet kelt. A téma jelentősége, összetettsége 
részletesebb bemutatást igényelt volna. Az írás végén a szer-
ző állást foglal a szuverenitás kapcsán a kortárs államelmé-
leti irodalomban kialakult polémiában. Úgy véli, hogy azok 
a megközelítések, amelyek szerint a szuverenitás fogalma 
nélkül értelmezhető az állam, „túlzó” és „elnagyolt” véle-
mények. Ezzel szemben, a bekövetkezett változások elle-
nére, a szuverenitás lényeges eleme és jellemzője marad az 
állam létének, így az államelméleti gondolkodás „kitüntetett” 
elemzési tárgyaként tekinthetünk rá a jövőben is. A „globa-
lizált kapitalizmus” és az európai integráció korszakában 
a szerző szerint a polgárok ezután is a szuverén államtól 
várhatják a szabadság, a biztonság és a jólét garantálását.

A szuverenitás történeti vizsgálatának körébe tartozó 
tanulmányok sorában Horváth Attila írása a hazai közjogi 
gondolkodás szempontjából megkerülhetetlen kérdéssel, 

a Szent Korona-eszmével foglalkozik.9 Elsősorban azzal, 
hogy a Szent Korona-tan miként fejezi ki a magyar állam 
szuverenitását. Hosszas történeti, illetve jogtörténeti át-
tekintés keretében mutatja be, hogy a történeti alkotmá-
nyunk a Szent Korona-tanból miként vezette le az állam 
szuverenitása mellett a későbbiekben a népszuverenitás, 
illetve az azt magába foglaló nemzeti szuverenitás elvét. 
A szerző érzékletesen szemlélteti a Szent Korona-tan al-
kalmazkodási („modernizálódási”) képességét, a kor ki-
hívásaihoz való idomulását. Így egyaránt képes volt a 
középkor, majd az újkor társadalmi, politikai, közjogi igé-
nyeit kielégíteni és napjainkig magyarázatul szolgálni a 
történeti alkotmánnyal egyetemben a szuverenitás tartal-
mát, értelmét, terjedelmét megfogalmazó kérdésekre. 

A történeti kontextust tárgyaló rész utolsó tanulmánya-
ként olvasható Kisteleki Károly munkája, melyben az Erdé-
lyi Fejedelemség „mozaikszerű” szuverenitásának históriá-
ját dolgozza fel.10 A kötet szerkesztője joggal nevezi az írást 
esettanulmánynak, hiszen az államiság legtöbb attribútu-
mával rendelkező entitás „szuverenitás-vágyának” történeti 
lehetőségeit, törekvéseit veszi számba. Erdély önálló álla-
miságának kérdését az államfogalom klasszikus meghatá-
rozásának ismérvei közül a főhatalom fókuszba állításával 
vizsgálja. Az erdélyi állam a 16–17. századi nemzetközi 
gyakorlat és a korabeli állam- és jogelméleti teoretikusok – 
így főképpen Bodin, Grotius – egybehangzó kritériumrend-
szere szerint nemzetközi jogi értelemben szuverén állam-
nak volt tekinthető. Ezt igazolják az államelismerés az idő 
tájt kialakult – a tanulmányban részletezett – elvei és praxi-
sa. A török kiűzését követően bekövetkező fejlemények be-
mutatásakor a szerző megállapítja, hogy a Habsburg Biro-
dalom keretei között Erdély a Magyar Korona országaként 
„államiságát” megtartva az örökös tartományokhoz hason-
ló belső szuverenitással rendelkezett. Az 1848–1849-es – 
praktikusan sikertelen – első uniót követően a kiegyezés 
folyamatának részeként 1868-ban elfogadott uniós törvény 
zárta le a Magyar Királyságtól elkülönült Erdélyi Fejede-
lemség majd 300 évig fennálló változó tartalmú szuvere-
nitását. A szerző – a vonatkozó közpolitikai és jogtörténeti 
események kontextusában – látványosan mutatja be Erdély 
mint sajátos állami entitás „szuverenitás-tablóját”. 

A tanulmánykötet harmadik részében olvasható két ta-
nulmány a szuverenitás aktuális problémáit vizsgálja. A kö-
tet egyetlen külföldi szerzője Paolo Becchi napjaink széles 
körű szakmai és zsurnalisztikai vitákat gerjesztő kérdéséről, 
az Európai Unió teremtette újfajta kihívásokról vállaltan 
„szuverenista” nézőpontból értekezik.11 A genovai egyetem 
jogfilozófus professzorának – akit egykor az „Öt Csillag 
Mozgalom” (Movimento 5 Stelle) ideológusaként tartottak 
számon, majd később a Salvini-féle Ligával került közeleb-
bi kapcsolatba – rövid írása némiképp idegenül hat a szak-
tudományos értekezések között. Inkább tűnik egy szuvere-
nista „kiáltvány” vázlatának, melyben a „globalistákkal” 
szembeni küzdelem főbb kérdései fogalmazódnak meg, 
mint kritikus szakmai érvek felsorakoztatásának. A szerző 
véleménye szerint az Európai Unió jelenlegi formájában, 
amit egyébként az „elitek finánctőkés rendszerének termé-
keként” aposztrofál, el fog tűnni a történelem színpadáról, 
mivel az európai népek ráébredtek arra, hogy a végleges 
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alávetettséget szuverenitásuk visszaszerzése útján kerülhe-
tik el. Ugyancsak vitára késztető politikai állásfoglalásnak 
tűnik a szerző ökopártokat globalizmussal megvádoló – 
„ökologista internacionálét” vizionáló – álláspontja. 

A tanulmánykötet utolsó írása Löffler Tibor tollából 
született.12 Az aktualitásában megkérdőjelezhetetlen tanul-
mány a menekültválság gerjesztette migrációs folyamat 
nemzetállamok szuverenitását érintő hatását és következ-
ményeit vizsgálja. A szerző megállapítása szerint e jelenség 
által érintett államok alárendelték szuverenitásukat a mene-
kültek emberi jogai érvényesítésének. A menekültek így az 
„állami szuverenitás valóságos antitézisévé, kvázi szuve-
rénné váltak” – állapítja meg. E tételének bizonyítására em-
líti a fizikai-egészségi, illetve a pszichikai integritáshoz való 
jogosultságokat, melyek közül a nemi orientációra vagy 
identitásra hivatkozó menedékkérő állítást „abszolút igaz-
ságnak” nevezi, amit a hatóságoknak a vonatkozó ajánlások 
alapján lényegében nincs lehetőségük megcáfolni. A tanul-
mány számos további példával szemlélteti a menedékkérők 
„jogainak” és a kérelmüket elbíráló nemzetállami hatósá-
gok ellenőrzési, mérlegelési jogainak kollízióját. Vélemé-
nye szerint ennek eredményeképpen a „menekültek moráli-
san felmentést kapnak az állami szuverenitás alól”, aminek 
következménye a menekültek „szuverenizálódása”. A szer-
ző ezt a folyamatot véli fölfedezni többek között a befogadó 
államokban élő „bevándorlók” jogainak tiszteletben tartá-
sában (például burka- viselet, saría-bíróságok működése), 
az önrendelkezési jog univerzalizálásában, a nyelvpolitikai 
küzdelmekben stb. A tanulmány elsősorban a nemzetállami 
szuverenitás „megsértését”, illetve sérelmét okozó vissza-

élésszerű gyakorlatok, „taktikák” eseteinek bemutatásán 
keresztül tárgyalja a menekültkérdést, illetve a bevándorlás 
következményeit. A szuverenista nézőpont köszön vissza a 
témakör társadalomtudományi irodalmának bemutatásakor 
is. Ezt tükrözi a „nemzetállam-ellenes” demokráciaelméle-
tek filozófiai, társadalom-, politika- és jogelméleti vonatko-
zásainak vázlatos bemutatása, illetve a Trump-adminisztrá-
ció politikai és jogpolitikai törekvéseinek az azt megelőző 
demokrata gyakorlattal való összevetése. 

Az írások áttekintése végén érdemes megjegyezni, hogy 
a tanulmányfüzérből mindenképp kilóg Paolo Becchi írása. 
Bizonyára lehetett volna találni a szerzőtől olyan szöveget, 
amelyben az ideológiai érvelés helyett a kötet alcímében 
szereplő elméleti, történeti szempontok hangsúlyosabban 
kaptak volna szerepet. Véleményem szerint az Európai 
Unió jelenlegi válságjelenségei és a tagállamok szuvere-
nitása érvényesülésének problematikus kérdései közötti 
összefüggések bemutatása megért volna egy további tanul-
mányt. Ez gazdagította volna az „újféle szuverének” meg-
jelenésével járó következményeket tárgyaló harmadik részt. 

Összességében megállapítható, hogy a Karácsony 
András szerkesztette kötet mindenképpen dicséretes vál-
lalkozás, és a már megjelent művekkel jól szolgálja az 
MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport célkitűzéseit. Jog-
gal bízhatunk abban, hogy a következő évek kutatómunká-
ja eredményeként a kutatócsoport és a köréjük szerveződő 
szakmai közösség tagjai további jelentős publikációkkal 
fognak előállni és gazdagítani fogják a hazai szuverenitás-
kutatás irodalmát. Érdeklődve várjuk a folytatást!
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