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Az állam az egyes emberekből az u.n. 

állampolgárokból alkotott legmagassabb ren-

dű testület,korporáció. 

Az állam, a politika tudományának a meg-

határozása szerint:bizonyos területen letele-

pedett népeknek olyan közössége,amelyre a leg-

főbb hatalom a szuverenitás terjed ki azzal, 

hogy a keretbe foglalt közösségnek a jólétét 

's fejlődését biztosítsa,másszéval:az állam 

egy "bizonyosra területen letelepedett,önálló 

és független főhatalom által egybekapcsolt em-

beri közösség/Tomcsányi:Közjog/. 

Az állam szó azonban nem mindig a mai 

értelembe vett jelentéssel birt,ezt akkor lát-

hatjuk,ha végig pillantunk az államok illetve 

országok politikai történetén. 

A görögöknél a "polis" szó várost je-

lent,illetve városállamot mint pl.Athén.Ugyan-

is minden város egy önálló államot jelentett, 

illetve önállósággal- a mai szóval kifejezve-

szuverénitássál birt.Az állam fogalma tehát a 

görögöknél a polgárok szervezett területéhez 

kapcsolódott. 

A rómaiaknál az állam szó vagyis a"ci-

vitás"ugyanazon jelentéssel birt mint a görö-

göknél a "polis'.'A civitás az ókori római állam 
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fogalma és ebből származik a civis-polgár 

szó.Azonban a civitás a római polgárok ál-

* lámát jelentette,tehát azoknak a-közössegét, 

akik Róma vagyis az Urbs lakosai voltak.Ké-

sőbb mikor már Róma megnövekedett és mint bi-

rodalom kiterjesztette hatalmát a földközi ten 

ger agész vidékére,sőt Kis-Ázsiára is,akkor 

fokozatosan átvitték a jogászok az állam ne-

vét is a eivitást is az államhatalomra.íehát 

a civitás szó ekkor már átalakul "státus rei 

publicae". 

A népvándorlás korában mikor a klasszi-

kus tökéletességgel felépitett római^8§szeom-

lik az"állam" szó megjelölésére két szót haszo-

néinak: az Bmpirt és a Réich-t.Ezek jelentették 

később évszázadokon át az államot.A régi elne-

vezéssel és fogalommal szemben azonban ez már 

az állam lényegét nem a személyi elemben találta 

meg,hanem a földben,a hatalomban.A XVI.sz.-tói 

kezdve a státus szót minden államban használ-

ják és a fejlettebb szervezettel biró közület 

megjelölésére ez a legalkalmasabb szó. 

Most nézzük meg az államot mint politikai 

fogalmat. 

Az állam tehát egy kollektiv jelenség 

amint ezt ^obbes és Spinóza természetjogi szem-

pontból kifejtették.Az embereknek összműködése 
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ÍIMkeÉ&gfeffieliátaanó&lafiffigvaeilLefer az állam-

fő cselekedete az állami cselekvés,hanem 

az egyes polgároknak a köfcös tettei,amelyek 

az államot mint egységet irányitják. 

Ez az irányitás bizonyos cél irányában "tör-

ténik és a közület illetve az állam tagjai 

is bizonyos cél által vannak összekötve.Az 

állampolgárokat azok a viszonyok kötik őszé 

sze,amelyek a pa.rancsolásban és engedelmes© 

ségben jelentkeznek.Az államot ez az uralom 

parancsolás jellemzi, enélkül állam nem léte- '. 

állam hogyan keletkezik?Az állam 

keletkezésének a magyarázására több féle el-

mélet keletkezett.Ezen elméletek között leg-

jobban meg lehet magyarázni az állam kelet-

kezését az evolu-ciős elmélettelEszerint az 

állam hosszú fejlődésnek az eredménye.A" fej--

lődés a családból indul ki,ez állandó kap-

csolat a. férfi és a nő kö.zött fajfenntartás 

és kultura megőrzése céljából.A családot ezt 

az ősi sejtet sernm sem hé^rettesitheti.Az ál4 

lam is nagyon megbecsüli,védi,mert nagy szük-

sége van rá.Erőteljes család,erős államot je-

lent. 

Az evolúciós elmélet a családbó indul 

tehát ki,ez az állam keletkez sének az első 
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stációja.Eszerint több család hordává egye-

sült, itt beszélhetünk apa- vagy anyasági hor-

da, aszerint hogjr vezetőjük férfi vagy nő.Sok 

horda törzset,ez pedig népet és ez államot al-

kot. Az állam tehát az evolúciós elmélet sze-

rint igy keletkezik ere eti uton.^épek kelet-

kezésének és elmúlásának történeté játszódik 

le a történelem színpadán. 

A mai nemzeti állambk kialakulása a 

középkorra vezethető vissza.A XVI.sz.után be-

szélhetünk nemzeti eszméről,a reformáció és. < 

a renaisance fejlesztette ki. 

Az evolúciós elmélet szerint keletke-

zett állam csak a régi időre vonatkozik. 

A jelenben kétféle képpen keletkezhe-

tik állam:eredeti és mesterséges uton. 

Originál módon keletkezhetik állam: 

osztódás utján,vagyis ha egy népicsoport ki-

szakad és önálló államot alkot.Elszakadás és 

egyesités utján is keletkezhetik állam. 

Mesterséges módon keletkezik állam, 

ha külső erők kényszeritik arra,hogy elsza-

kadjon. így létrejöhet állam tagositás,gyarma-

tosítás ,hóditás ,nemzetközi tárgyalásoké ered-

ményeképpen. A mesterségesen keletkezett ál-

lamok főtulajdonsága hogy rövid életűek. 

Pontosabb elméletek az állam kelet-

je ez é sére_.az ösztönszerüségi elmélet,amely sze 
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rint az államot a társulási ösztön hozta lét-

"re* Az utilisztikus elmélet szerint pedig 

az emberek belátták,hogy szükséges egy magas-

sabb szerv/törzsfő,fejedelem/ akiknek a hatal-

mat gyakorolni kell.így keletkezett a nép és 

fejedelem között szerződés,de ez már az állam 

elméletekbe kapcsolódik. 

Államelméletek az állam mibanlétét pró-

bálják megmagyarázni.Az állam fogalmának ma-

gyarázásával a jogbölcsészeken kivül az ujabb 

politikai irók is sokat foglalkoznak. 

A legrégebben a•fiziokraták határozták 

meg az állam fogalmát.Ezek szerint az állam 

jogi keret,mig a társadalom keretnélküli ösz-

szesség.Rousseua a természeti állapotban élő 

emberrel veszi együvé az államot.^ichte az ál-

lamot eszköznek,a nemzetet örökcélnak tartja. 

Stein szerint az állam statikus,a társadalom 

dinamikus. 1 

Az államelméletek általáb n két cso-

portra os^thatóksmeteíizikai és jogi elméle-

tekre. Az előbbiek teoretikussetikai,lélekta-

ni és hatalmi elméletekre oszlanak. 

A teoretikus elmélet szerint az ál-

lamot az Isten teremtette és az uralkodó di-

nasztiát is kijelölte.volt az antik népek 

felfogása.Staal szerint az állam hivatása, 
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hogy az ember az Isten által teremtett rend-

ben szolgáljon,az egyházi hatalom magasabb 

rendű mint a világi.Aqinói Szent Tamás az Is-

ten által teremtett jogbél származtatja. 

A TPllási elmélet nem határozza meg 

az állam fogalmát,csak isteni eredetűnek és 

éésszeriinek tartja. 

Az etikai elmélet már tovább megy és 

azt mondja,hogy mivel az állam isteni erede-

tű, azért az egyesekre etikai jellegű kötele-

zettségek yzármaznak.Már az ókori filozófu-

sok is vallják,hogy csak Isten által alkotott 

államon belül lehetnek emberek.A későbbi tu-

dósok is az államot az erkölcsi tökéletesség 

legmagassabb fokának tartják. 

lélektani elmélet szerint az áli-

lam lélektanilag keletkezett,mert az ember 

ésszerű életre törekszik és ezt az állam mej-* 
is találta. 

Hatalom elmélet szerint az állam 

nem más mint a tatalmasoknak a gyengék fe-

letti uralkodása.^zen az elméleten alapszik 

a történelmi materiálizmus is,ez elmélet sze-

rint az uralkodó osztályokat a kizsákmányo-

lás kedvéért alkották meg.A pluralista elmé-

let szerint a hatalmi rendszer a családnál 

kezdődik és ez az alárendeltségi helyzet vé-

gig megtalálható.A hatalmi elmélet minden 
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fejtegetése arra vezet,hogy az állam motivu-

ma a parancsolás/akár egy ember,család vagy 

osztály uralkodik/ és az engedelmesség az ai 

lattvalók kötelessége. 

Jogi elméletek az alapon állnak,hogy 

azt nézik hogy valamely állami szerv cselek-

vése r egfelol-e annak az eszménynek amelyet 

a jog testesit meg.xdetartóznak a szerződé-

ses ,patriárchális,patrimóniális,organikus 

elméletek és az államszemélyiség elmélete. 

Szerződéses elmélet a jogi elméle-

•tek között a legismertebb és sokan vallják. 

Az állam eszerint az egyedek tudatos 

keletkeztető erejével jön létre.Két fele szei 

ződésről beszélBBkíaz alattvalók és uralko-

dók közötti és mindenkinek mindenkivel; való 

szerződéséről.Ez a gondolkozás már aXr .•&.!-

dőkre vezethető vissza.Áz ókori bölcsészek 

is szerződésre vezetik vissza az államot/ 

szófisták,epikureusok,zsidók/. 

Hobbes szerint az ősállapot a bel-

lum omnium cotra omnes után békére vágytak 

az emberek és ezért kötöttek egymással szer-

ződéseket .Megteremtették a státus civilis-t 

és megszületett az állam. 

Rousseua fejtette ki legszebben a 

szerződéses elméletet a "Contra social"-já-

banSzerinte az állam mindenkor szerződésen 
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alapul és ez által a polgárok egy karatnak 

alávetik magukat.Ebben van a modern politika, 

sarktétele:liogy terület,nép és főhatalom nél-

kül állam nem létezhet.Rouseeua gondolatait > 

a német idealizmus képviselői is elfogadják 

A szerződéses elmélet fogyatékossága, 

hogy nagyon ingatagon-bizonytalan alapraS fek 

teti az egész állami létet.^a szerződés len-

ne az állam alapja,akkor az állam egy ad hoc 

összekerült tömeg akarata lenne.Ez qjz elmé-

let gyengeségei ellenére is sokáig tartotta 

magát. Patriárchális elmélet az államot a 

családból kifejlődött szüleménynek tartja.Sok 

görög filozófus az államot megnövekedett csa-

ládnak tartja,amelyet ha nem is véfségi,de 

gondolkodás alapján egyek ̂ acchiavelijíilmer, 

is vallják ezt az elméletet.Az uralkodó ha-

talmát örökösödési uton kell származtatni,te-

hát az erőszakos uralmat megdöntheti a nép 

akarata.Az állam egyetlen és biztos alapja 

a család. Patrimóniális elmélet szerint az 

állam a tulajdoni renden alapszik,tehát az 

állam oly intézmény,melynek legjellegzetesebb: 

tulajdonsága a magántulajdon.A feudalizmus 

korában tartotta magát ez az elmélet,az$ban 
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kétségtelen,hogy az államban ma is nagy sze-

repet játszik a földtulajdon. 

Organikus elmélet az államot egy önál-

ló léttel biró szervezetnek,organizációnak 

tekinti.Igaz hogy egyénekből áll,de az organi? 

izmus eggyé forrasztja őket.Ez az elmélet el-

lenhatás a XVIII.sz.racionalizmusára.Ugyanis 

az államot tiszta rációval felfogni nem le-

het. Az organikus elméletnek három fő iránya 

van{természeti organizmus/államot növénnyel 

hasonlitja össze/,állati organizmus és az er-

kö esi személyiség tana. 

^erbert Spencel az evolúció elméletén 

áll és szerinte mint minden-élőlény kicsiből 

nő nagyra,ugyanugy van ez az államnál is.Az 

állam fejlődés által lesz tökéletes organizá-

cióvá.Az erkölcsi organizmus a legtökéletesebl 

fok,mert bár az egyének önálló elemek az ösz-

szességben,mégis beletartoznak abba. 

Államszemélyiség tana az organikus el-

mélet tovább fejlesztése /Irendelenburg elve/ 

A személyiség az orgahiius lény legmagassabb 

alakja.Egy lény akkor lesz személyiséggé,,ha 

részei sokaságának dacára, is értékes egységet 

tud alkotni,de funkciói mégis önállóságot tes-
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tesitenek meg.^inden személy önálló lény és 

több mint alkatrészeinek a sommá ja, önbeccsel 

bir és függetleniteni tudja magát a külső vi-

lágtól. Ilyen személyiség az állam,mert a per-

sonalitás valóságos elemei nálla megtalálha-

tók. Lényegileg is az jellemzi az államot ,hog\ 

tagjai sokasága ellenére is önálló tudata és 

akarata van. Az egyesek nemcsak a saját,hanem. -

egy magassabb cél:az állaicél érdekében mű-

ködnek. Az állam l'nyegilag szellemi lény,de 

tagjai testek,a célok és akaratok összessége 

teszi közösségé. A személyiség elmélete te-

hát az államot önálló személynek tekinti,mert 

van önálló állami tudat,akarat és cél.Ez az 

államelmélet a legeifogadhatóbb,mert ezzel le-

het legjobban,legtermészetesebben s jegászi-

lag is legelfogadhatóbb módon megmagyarázni 

áz állam életét és jelenségét. 

A személyiség tovább fejlesztői az ál-

lamot jogi személynek konstruálják.j-^orentz 

Stein fejtette ki munkáiban ez elméletet és 
1
 '; 

szerinte a személyiség lényege az önmeghatá- ; 

rozásban található fel,s három tényező jelent 

személyiséget:államfő,államakarat és vegrehaj-

tó akarat .̂ -elsen az államot a jogi notmák -j 
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rendszerével és a jogrenddel teszi egyenlővé, 

.5 egyenesen tagadja az állam külső alanyisá-

gát és reális létét. 

Concha azt mondja a "PolitikA"-jában: 

"az állam az- erkölcs világnak az az alakula-

ta, amelyben az emberiségnek egy sajátos tu-

lajdonságban különböző része/pl.magyar,olasz/ 

bizonyos•földterületen személyiséggé emelked-

ve az1 emberi célokat megvalósitja,az ember EB 

célja pedig az emberi jó megvalósitása." 

A.történelem folyamán ránt láttuk ren-

geteg elmélet alakult ki az állam mibenlété-

nek a megmagyarázására a legfontosabbak az e-

lőbb felsoroltai: voltak.Ezek közül a legelfo-

gadhatóbb a személyiség elmélete,mert' sarló-

ban az államot egy magassabb rendű személyi-

ségnek lehet tekinteni.Az állam fogalmának 

a tisztázása után lássuk az állam alkotó e-

lemeit. állam három alkotó elemből áíl® 

terület,nép és főhatalom.Nézzük ezeket egyen-
/ 

ként és röviden. 

Az állam területe alatt közjogi érte-

lemben a földterületnek azt a bizonyos meg-

határozott részét értjük,amelyen au állam 

főhatalma kizárólag érvényesül és amelyen a 
4 •• -
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nemzetet alkotó egyének fizikai életüket s-

lik./Tomcsányi:Magyar Közjog/. 

Az állam tehát a maga-uralmát egy bi-

zonyos területen fejti ki,ez lehet positiv ti, 

itt kizárólag csak <5 gyakorolhat hatalmat és 

negativ értelmű:ezen a területen más állam-

nak semmi hatalmi ténykedést végezni nem sza-

bad.E két jellemvonás egymást kiegésziti.Az 

"államterületnek óriási jelentősége van a.kul-

fur államokban.Ezért fontos hogy az állam te-

rülete pontosan meghatározott legyen,mert e-

nélkül-nincs elismert állam./Bár a üiodern nem-

zetközi jog.pontosan körül nem. határolt terü-

letet is elismer államnak./ 

A terület az államnak mint személyiség-

nek a része,vagyis aki a. területet megsérti, 

Q.Z: nem az állam tulajdonát,hanem a személyisé-

gét sérti meg. 

Az állam a maga hatalmát,impériumát a 

területén gyakorolja,vagyis a terület a szin-

tere a területi felségjog érvényesítésének. 

Kérdés mit értünk ter.felségjog alatt?Az ál-

lam hatalmából folyó azt a felségjogot értjük 

ez alatt,amelyet az állam a területén és az 

itt lakó személyek gSett gyakorol. 
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Az államnép rövid jellemzése.Az állampolgárok 

összességét népnek nevezzük.Az államoknak mini 

testnek ez nélkülözhetetlen alkotó része épp-

úgy mint a terület,mert enélkül sem képzelhetc 

el állam,Rousseau az egyénnél mint állampol-

gárnál két tulajdonságot isaar fel.Az egyik 

mint positiv elem illetve jelleg abban nyilat-

kozik meg,hogy mint citoyen személyesan vesz 

részt áz állam, kormányzásában.Negativ értelem-

ben pedig mint alattvaló/sujet/ köteles enge-

delmeskedni a hatalmi parancsnak,vagyis aláve-

ti magát- annak a törvénynek,melyet maga hoz.A2 

államnép ezen kettős arculata csak a modern 

politika tudományának a szülötte,főleg ezt az 

elvet a demokratikus berendezkedésű államok 

féltették ki illetve fejlesztették ki,mertat a 

szűk választójoggal birő államok csak korlátoz-

va 'ismerik,sőt ez a kettős jelleg a diktatóri-

kus államoknál nem is domborodik ki. 

Az állam jogalanyai csak szabad embe-

rek lehetnek,mert csak ezek között keletkez-

hetnek közjogi jogviszonyok.Tehát a mai fogal-

mak szerint a középkori hűbéres berendezkedé-

sű állam ne is tekinthető államnak,mert az 

akkori nép nem volt felruházva azon közjogi 
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jogositványokkalgiellyel a mai ál lampolgár bir. 

Hosszú történeti fejlődésen esett át as em-

beriség mig ezen jogositványok megőzülettek, 

vagyis mig a mai szabadságjogok kifejlődtek. 

Az államnép tanulmányozásakor három i 

fogalmat kell egymástól elkülöníteni.A népet, 

nemzetet és nemzetiséget. 

A nép a legegyszerűbb fogalom,ez alatt 

értjük egy bizonyos területen megtelepedett 

és együtt élő olyan embertömeget,amelynek 

jellegzetes tulajdonságai va.nnak,de erős ön-

tudata nincs. A nép tehát a legprimitívebb 

ember csoporti 

- ~ A nemzet ezzel szemben ólyan ember töa 

meg^melynek meg van a jellegzetessége,de ha-

talmi szervezetet nem tud kiépiteni.Az állam-

népet,mint ember tömeget tehát a jellegzetes-

ség,tudat és hatalom variációja jellemez. 

. • A nemzetiség egy bizonyos állam terü-

letén élő az uralkodó államnéptől fajra néz-

ve idegen embercsoport,amely önálló államot 

nem képes kialakítani,vagyis egyedül nem csak 

a tes'vér fajú népével együtt. 

Az állam harmadik alkotó eleme a fő-

hatalom. Enne".: a jellegzetessége,hogy uralko-
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dó hatalom.Az állampolgárok felett uralko-

dik az állam,ez a legerőssebb hatalom az ál-

lamban.Más testületek is gyakorolnak ugyan 

hatalmat,de ez csak fegyelmi természetű,és 

nem hatalmi.így különösen az egyház birt 

nagy hatalommal az államban különösen a kö-

zépkorban. A közigazgatási testületek is a 

modern államjog szerint az államtél kapott 

átruházott hatalommal birnak és ennek a ha-

tárait az állam szabja meg. 

Az állami főhatalom /szuverénitás/ 

mibenlétének a vizsgálására nagyon fontos 

elméletek-vannak a politika tudományában,meri 

az állam alkotó elemei közül ez a legfonto-

sabb. és a legvitatottabb.Az uralkodó hata-

lom legsajátosabb és legjellegzőbb tulajdon-

sága a szuverénitás,mert ezzel minden állam-

nak kell birnia.Az embereket irányozni képes 

egységes szervezettel biró tekintélyt,amely 

először a jogi rendet biztosit ja,majd a. kül-

ső együttélést teszi lehetővé:hatalomnak ne-

vezzük. Szuverénitás/summa potestás/ legna-

gyobb tekintély és hatalom az államban.Az 

államoknak szükségképpen birni kell szuve-

rénitás sa.1, mert amelynek nincs az nem állam, 
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lakói nem állampolgárok.A supréma potestás-

nak van tehát egy befelé és egy kifelé irá-

nvuló ereie.A belső szuverenitás az államnak 
1/ y 
azt a képességét jelenti,hogy a jogrendet, 

alkotmányát saját maga állapit ja meg,ebben 

az értelemben jelent a politika tudománya 

szerint főhatalmat.A másik a külső szuveréni-

tás,vagyis hogy az állam olyan szuverén mint 

a többi-külföldi relációban,-az államhatalom 

kifelé irányuló ereje vagyis a külső -szuveré-

nitás nemzetközijogi fogalomEz a kettős fel-
• • % -

osztás azonban csak gyakorlati,mert elméleti-

leg csak egyféle szuveréniáts van: a legfőbb 

•Jiatalom. Hatalom van természetes és jogi.Az 

első olyan emberi tulajdonság,amely minden 

-emberben megtalálható és azt a célt akarja 

^szolgálni, hogy hatalmat gyakorol a létfenn-

tartása érdekében.A legértékesebb egyén az 

akinek sokan engedelmeskednek.Az állam is i-

lyen hatalmat gyakorló lény,de ezt közületi-

leg valósit ja meg,.A hatalom azonban nem kor-

látlan,mert kereteit az ész,rátió szabályoz-
27&L 

A jogi hatalom a jogrend által van 

megválásitva,vagyis azok a korlátok amelyek 

az állam hatalmát korlátózzák.Mig az emberek 
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természetes állapotban éltek a nyers hatalom 

érvényesült,később azonban ez helyet adott 

a rátión felépült jogihatalomnak.A hataloms 

nak a legértékesebb eleme ez az önkorlátozás, 

A szuverénitás történetének rövid át-

tekintésével ismerhetjük meg a szuveréniáás 

igazi lényegét. 

Az állami' főhatalom fogalmát már az 

-is ismerték csak nem tudták adni a 

^lífinieióját,a pontos meghatározását,E fogal-

BáV Arisztotelés ismerte,mért uralkodásról 

fai&iS'Zéljbár ez lényegileg mást jelent,de talán 

á mbdern szuverénitás embriéjának lehet tékin 

A'rómaiak a hatalom szót potestás és 

impérium szóval jelölték meg,ami katonai és 

.pölgári hatalmat jelentett. 

•*-<é-p?£r •_ A középkorban alakul ki a szuveréni-

'-'ÍÜSér tana.ugyanis e korban a keresztyénség 

2t5bb hatalmat követel az egy&znak mint a csá-

szárságnak. E két hatalom óriásira nőtt és a 

küzdelme vezetett lényegében a szuverénitás 

tanának a kifejlesztéséhez,mert kétségessé 

lett az állam egységes hatalma.Ezek a harcok 

azután a császárság és pápaság küzdelme az 

államhatalom belső mivoltának a gondolkozásá-
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ra késztettek,mely gyakorlatilag az abszolu-

tizmus kialakulására,elméletileg a szuveréni-

tás tanának a kifejlesztéséhez. 

szuverénitás szó legelősször Francia-

országban található meg a XIII.sz.-banEz a szó 

a latin superénus szóból származik. 
A szuverénitás fogalmának és tanának a 

„.Részletes és pontos kifejtése Jean Bodin ne-

j h e z fűződik,aki 1577-ben megjelent munkájá-

|̂«ü0t!wSiat livres de la Républiqe"-ban foglal-

•$fóglit'9!ázeX ő rendszerezi e t mt .Szerinte szu-j 

jprtor#n az -aki a törvények alól ment es,kivéve j 

törvényt és a nemzetközi jogot -ez j 

•4gr• asfe urakodó.Ő azt öntötte jogászi fag-

í.éffiit Macchiavelli mondott az "II Pricáí^e| 

Hugó ^rótius fejlesztette tovább a szu-

tanát.Szerinte szuverén lehet sze- ; 

•és testűlet is.A szuverén belátása alap^ 

minden akarat semmis, ez ért nem bi ráiható 

&& 6 ténykedése. 

Hobbes szerint hatalom csak átruházás 

utján illet meg egyént vagy testületet.ő a szu 

verénitásban foglalt jogokat azonositotta a ki 

rályi felségjogokkal és jogbitorlásnak minősi-

tette,ha más államszerv gyakorolná a hatalmat 
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mint a király.Ez a tan vezetett a fejedelmi 

abszolutizmus kialakulására,ez természetesen 

ma már elavult és idejét vesztett felggás. 

Montesquieu a "lésprit dés lois"-ban 

az állam szuverén hatalmát három részre "bont-

ja szétt:álltörvényhozás és "bíráskodásra. 

-Rousseau eg/udül:*. szuverénnek ^ népet 

vallja,célja hogy az abszolút monarchiát meg-

dönt se. Az ő munkássága óta válik tulajdonképper 

el az államszuverénitás a fejedelmiszuveréni-

tástól.Ezzel a felfogással a magyar közjogi 

szemlélet régen megegyezett,hiszen a szentkoro-

na tana szerint is az állam és a király ennek 

/t.i.a szentkoronának/ csak egy része,illetve 

szerve. ^ szuverénitás tartalma azt a hatáskö-

ri területet jelenti,ahol az állam a maga mű-

ködését kifejti.Ezt az állam szükitheti,vagy "bő 

vitheti,de annyira nem terjesztheti ki,hogy az 

egyén jogalanyiságát megszüntesse.A szuveréni-

tásnak a legjellegzetesebb kritériuma éppen ez 

a rendelkezési jog és amely állam a hatáskör 

ilyen értelmű kiterjesztésével nem rendelkezik 

az állam ugyan,de szuverénnek nem nevezhető.Az 

államiság legjellegzetesebb jele: az alkotmány 

felett való rendelkezési hatalom,ahol ez nincs 
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még,ott Gsak tartományról beszélhetünk,de nem 

szuverén államról. 

Jean Bodin szerint az állam függetlensé-

gének positiv t art lkaimat. a szuverenitás ad.Ő 

az aki a szuverenitás majestás fogalmát megha-

tározta: summa in cives ac subditos légibusque 

soluta potastas. 

Az állam-szuverénitás azonban csak elmé-

letben korlátlan hatalom,a valóságban ez nem 

lehet végtelen.Vannak olyan korlátjai az állam 

főhatalmának amelyek anyagi természetűek pl.ha 

az-állam fizikailag lehetetlent akarna.Vannak j 

azonban olyan természetű akadályai is,melyek i 

a lélekbe ütköző cselekvések.Ezek a fontosabb 

korlátok:^ a vallás,nemzetiségi érzés,tudomány 

és nemzetközi jog.Uézziik őket egyenként, 

•í; •- A vallás az első korlátja a szuverénitáí 

nak.Vallás alatt az ember lelki életének a Je-

lenségeit értjük,ez az érzés minden emberben 

meg van.Ha az állam általános iránya megegye-

zik az ett lakó emberek lelki jelenségeivel jak-

kor összeütközés nincs.Az állam és vallás vi-

szonya azonban lehet eltérő is egymástól,de az 

államnak nem szabad az ember lelkiismerete ell< 

len véteni.A lelkiismereti szabadságot minden 
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álla'm megengedi és ennek a látható megnyilvá-

nulását a vallásszabadságot is,illetve ennek 

gyakorlását.Az állam és az egyház viszonya kü-

lönféleképp alakult a történelem folyamán,mig a 

szabad egyház szabad államban elve kifejlődött. 

Az állam hatalomnak tehát a vallás az egyik leg 

nagyobb korlátji. 

Második korlátaa: az államhatalom a nemze 

tiségi érzés.A nemzetiségi kérdés a legbonyolul 

tab"b és legkényesebb kér.dések egyike. 

Concha szerint minden államnak kell egy 

sajátos nemzeti jelleget adni,de ez nem jelent 

olyan tartalmú szuverénitást,hogy a nemzetiségé 

ki kell forgatni nemzeti mivoltukból.Erőszakkal 

nem"szabad asszimilálni,a nemzetiség éljen az 

államban a maga jellege szerint és irredentiz-

mussal nem szabad az államalkotó nép és a nem-

zetiség között a vizsonyt elmérgesiteni. 

v Az állam szuverénitásának kotláta a tu-

domány szabadsága is.A tudomány nem más mint az 

igazság öncélként való kutatása.Az államnak a 

tudományt szabadon kell hagynia és elnyomni nem 

lehet.A természettudományi igazságok előre vi-

szik a civilizációt a technika terén,ezek nem 

befolyásolják a világnézetet.Az állam az omni-

potens hatalmát ezekkel szemben nem is használ-
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ja fel.Más azonban a helyzet a szellemtudomá-

nyoknál. Az állam ez»n a téren arra az álláá-

pontra helyezkedik,hogy a szellemtudományokat 

megtűri,ha az állami létet nem veszélyezteti, 

ellenkező esetben azonban nem. 

Utolsó korlátaya szuverénitásnak a nem-

zetközi jog.A külső szuverenitás tartalmazza 

az állam alapjogainak a rendszerét,amelyek ál4* 

tal a nemzetközi jog bizonyos egyenlőséget koz 

létre,ez pedig nem mehet végbe a nemzetközi 

jog korláta nélkül.Az államok egyenlőjogusága 

az állam személyiségének és tekintélyének az 

elismerése.Az egyik állam elismerése a másik 

részéről tulaj dónké jjpen a szuverénitás korlá-

tozása.Ameddig ez keresztül -vihetaddig te-

kinthető a nemzetközi jog gyakorlati jognak. 

.Az ál" amhHtaloirnak teh.v', mint láttuk-

bármilyen korlátlan,-szent és sérthetetlen is-

a gyakorlatban korlátai vannak."A főhatalom 

nem lépheti át a megállapodás határait éshogy 

minden ember teljesen szabadon rendelkezhet az 

egyezmény álatal neki meghagyott javakkal és 

szabadsággal,úgyhogy a főhatalomnak sthha sincr 

tö'bb joga terhet róni az egyik állampolgárra, 

mint a másikra,mert az ügy ez által magánüggyé] 
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válik,melynek eldöntése már nem illetékes"-

mint Rousseau mondja a "Contra sociál"-ban. 
n 

A szuverenitás tulajdonságait Jea. Bodin 

fejtette ki először tudományos alapon és az ő 

fejtegetései ma is sok szempontból időszerűek. 

Szerinte a szuverénitás jegyei a következők:-

a szuverénitás magában foglalja az alattvaló-

kat és törVényeket,hadüzenet békekötés stb.jo-

gokat.A főhatalomnak mint ilyennek a tulajdoné 

ságaiíkorlátlanság,oszthatatlanság,egységesség 

.és felelőtlenség Jean Bodin szerint. 

A korlátlanság azt jelenti,hogy az 

államhatalmat senki nem korlátozhatja,csak az 

állam maga.Ez az önkorlátozás a szuverénitás 

legértékesebb eleme. 

Az oszthatatlanság jellege lehet a-

lanyi és tárgyi.Az előbbi annyit jelent,hogy 

akik az államhatalmat gyakorolják ,magukat egy 

álany szerminek érzik.Az állam a hatalmát nem 

oszthatja meg személlyel vagy testülettel el-

vileg vagy más állammal.A tárgyi oszthatatlan-: 

ság azt jelenti,hogy az államhatalmat,akaratot 

az élet minden viszonylataiba hallathat ja,az 

államhatalom gyakorlásába ellentmondások nem 
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'merülhetnek fel. 

Az egységesség is tulajdonsága a szuve-

rénitásnak.Ez azt jelenti,hogy egy időben egy 

államban csak egy hatalom lehet.Az akaratképe 

zés épp oly fázisokra osztódik,mint a személy-

nél, tehát a processus nem aktussal jön létre. 

Mig a fizikai személynél a belső elhatározás, 

végső elhatározás és cselekvés egybeesik,az ál-

lamnál nem. 

Felelőtlenség azt jelenti hogy az elmé-

letben nincs az államban olyan tett,amiért az 

államot felelősségre lehetne vonni.A gyakorlat-

ég azt jelenti,hogy akik az állam nevében az 

állam legfőbb akaratának a kitermeléseben részt 

wsznek felelőségre nem vonhatók/immunitás/. 

A- szuverénitás jellegzetes tulajdonsága, 

hogy az államhatalom gyakorlásában képviseletre 

van szükségvagyis olyan szervekre,akik az ál-

lam hatalmát gyakorolják.Ez lehet egy ember/mo-

narchia/, csoport /arisztiokrácia/és maga a nép 

/demokrácia/.Semmi féle képviselet nem fedi tel 

jesen a népakaratot.A képviselet teszi a látha-

tatlan lényt /az államot/ láthatóvá. 

A szuverénitás fajai a szerint hogy a 

főhatalom jogszerűen vagy jogszerűtlenül ala-

kult kétféle: legitim és illegitim szuverénitás 
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,J-örvényes uton szrzi a hatalmat az aki jogsze-

rűen jut hozzá.A jogszerűtlen szuverenitás u-

tólag népszavazással de iure szuverenitássá 

vállhat, ez ősi .politikai tanitás. 

Három fajtá szuverénitást különböztetünk 

meg:fejedelmi,nép és államszuverénitást. 

A fejedelmi szuVerénitást Jean Bodmn fej-

tette ki,ő még csak ezt ismeri.A francia királyb 

mint abszolút Uralkodót tudta elképzelni és az 

államot csak tekintette szuverénnek,ha a király 

minden féla hatalommal szemben független,A ki-

rály és az állam hatalmát egynek vette,pedig 

más az államnak a szuverén hatalma és más en-

nek valamely államszervKben/királynak/megnyilr 

vánuló hatalma. 

'A fejedelmek abszolutisztikus törekvése-

ire hamar mutatkozott az ellenhatás abban az 

elvben kifejezve,iaely szerint ax szuverenitás 

a néptől származik.A XVT-sz.-ban ugyanis a tár-

sadalmi szerződés elméletének segitségével ma-

gyarázták a természet jogászok az áll,am világi 

eredetét.E tan szerint az állam keletkezése e-

lőtti időben az emberek szerződéseket kötöttek 

egymással hogy állammá alakulnak és az állam-

ban a hatalom gyakorlását egy személyre a feje 

ÍÉÍÜ 
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delemre ruházták szerződésileg.Tehát a ter-

mészerjogászok a szuverénitás megmagyarázá-

sára az államkeletkeztető szerződésekből in-

dulnak ki és a fejedelmi szuverénitást is a 

népszuverénitásból származtatják. 

A népszuverénitás elméletét Rousseau 

fejtette ki a " Gontrat soeial"-ban.Abból in-

dul ki,hogy minden-ember szabadnak született 

de később bilincsekbe lett verve.Az erősnek 

való engedelmesség az okosság,de sohasem az 

akaratnak az eredményé.Szerinte az emberek 

szerződéseket kötöttek egymással elhatározz* 

"mindegyikük alárendeli személyét a közaka-

ratnak, illetve ennek a legfelsőbb hatóságánál 

és minden egyes tagot az összesség elválaszt-

hatatlan részének tekintünk."A társadalmi 

szerződés az egyes szerződő felek helyébe egj 

eszm.i összszemC-yessóget helyez, enne-c tagja 

minden szavazó."Ilyenképpalakul ki ? közület, 

amelynek a tagjaitehát részei az államhata-

lomnak. " ,A_társadalmi szerződés mint minden 

más szerződés kölcsönös kötelezettséget fog-

lal magábaxaz egyén és a közület között,te-

hát igy mintegy Önmagával szerződött,tehát 

végső fokon a hatalom birtokosa a nép.Ez a 
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népszuverénitas magva. 

Az államszuverénitás elmélete a XIX sz 

folyamán általában meggyökeresedett a nemzeti 

érzés magasba emelkedése folytán,úgyhogy ma 

a szuverénitásról ha "beszélünk,csak az állam-

szuverénitásra gondolunk. 

A szuverénitás tartalmának és lénye-

gének a leírása után azt kell megvizsgálni, 

hogy a főhatalomnak ki a "birtokosa. 

A szuverénitásnak az a jellegzetes tu-

lajdonsága, hogy a hatalom szervezésétől függ 

az állam kormányzati,berendezkedési formáj^f, 

másszóvar az alkotmány és államformája.Ez az 

állam belső kormányzását jelenti,vagyis azt, 

hogy melyik államszerven van a hatalmi fősuly 

az államfőn-e /köztársasági elnöki kormányrend 

S2,er/,parlamenten-e /parlamenti, kormányzás,/ 

vagy a minisztérium-e /alkotmányos áll.form/ 

Az államforma az államhatalom gyakor-

lásának a külső szemléleti képe,vagy is ki fő-

birlalója a szuverénitásnak az államfő,vagy a 

állampolgárok egyeteme.A monarchikus államfor 

mában a fejedelem a szuverénitás bittokosa,"bi-

zonyos szervekkel együtt.Mig a köztáréaságbí 

a nép a szuverénitás birlalója a képviselet^ 

szerve által. 
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Az állam a szuverénit ását a szervei által va-

gyis az államszervek által gyakorolja.Az al-

kotmányos államban- a szuverén hatalom gyakor-

lásában a nép által választott törvényhozó 

t estül et/nemzet gyűlés/ és a minisztérium vesz 

részt.,ezek közül azonban szuverén jelleggel 

csak az előbbi bir.Természetes ezankivül van-

nak olyan szervei is az államnak,amely áegit 

a főhatalom gyakorlásában,másszóval a kormány-

zásban. ĵ z ^ilamhai,almat gyakorló államszer-

vek közül legfontosabb a parlament.Ez fBjezi 

ki és önti szabályozétt jogi formába az állami 

akaratot és célkitűzéseket.A jogszabály alko-

tó szervek közül legfontosabb a törvényhozó 

szerv.A parlamentvösszetételére különféle faj-

tákról beszélhetünk.Yan egy kamarás és két ka-

marás .Majdnem minden államban más összetétel 

szerint alakul meg,az,illető nép történeti ha-

gyományainak és lelkialkatának megfelelően. 

A nemzetgyűlés főfeladata a törvények 

megalkotása és éppenezért ez a legfontosabb 

szerv,ez álla az állami szervek hierarchiájá-

nak a legmagassabb fokán.Ez a. szerv az egyet-

len ereje az állami hatalomnak,de csakis a 
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törvény révén cselekedhet.A törvény pedig a 

közakarat megnyilvánulása. 

Az állami szuverénitást gyakorló legfon-

tosabb szervnek a parlamentnek olyan berendez 

kedésünek kell lenni,hogy az ő megnyilvánulá-

sa az-összesség akarata legyen. 

A mai parlamenti: állam-rendszer két 

elven épül fel elméletben: a közakarat össz-

pontosításán és ennek a fizikai megnyilvánu-

lásában/akarat és tett/.A sauverén akarat-

nyilvánítás tehát a. szétszórtan élő akaratok 

/választók/széles alapjaiból indul ki,mig e-

gyetlen csúcsban közakarattá összpontosul.A ± 

törvényhozás-nem országgyűlési ért^lemben-

összességet jelent az államfőtől le a válasz-

tópolgárig és mint adminisztráció ez is ösz-

szességet jelent./Rousseau:Társadalmi szer-

ződés. /g£r a z állami akarat legjobb megnyil-

vánulásának legjobban a parlament felel meg, 

mert az egyes egyének részvételének eszköze-

képpen jut az ország a szuverenitás akarat-

nyilvánításához .A szavazás tehát egy gyakor-

lati mód arra,hogy az egyén a saját jóléte 

kérdésében szuverén akaratot formálhasson-és 

nyilatkoztasson ki.Miután pedig a szuverénig 
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tás az államot alkotó összességet illeti,az 

állam a szavazatijogban módot ad arra,högy az 

egyesek együtt határozzanak az egyéni jólétük-

ről. Az általános szvazatijog gyakorlásában te-

hát mindenkinek részt kell venni t's ez-'; minél 

szélesebt alapokra fektetni.A szavazás az ál-

lamkormányzásban való részvétel eszköze. 

Ki a törvény? A törvény az egymás mel-

lett .516 embereket szabályozó paranós , csak a-

zok szabályozhatják az együttélés feltételeit, 

akik tényleges kapcsolatban is,tehát érintke-

zésben vannak egymással. Mi ért van szükség "tör-

vényhozó szervre?A nagy tömeg amely nem tudja 

•hogy mit akar,mert nem ismeri fel hogy ai az 

üdvös ránézve a törvényalkotás nehéz imknkájat 

önmaga nem is tudná elvégezni tehát vezetőre 

szorul.A népnek tehát töményhozó szervre van 

szüksége.Ennek isteni tekintélye van vagy mint 

Macchiavelli mondta:"valóban a törvényalkotó 

mindig az istenségre hivatkozva csinálja a 

törvényeket,mert különben nem fogadnák el; 

a bölcs férfi sok olyan dolgot tud,amihez nem 

találhatók kézenfekvő érvek,hogy azt mások is 

bölcsességnek ismerjék el." 
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Az állam alkotmányát az teszi valóban erős-

sé,lia ugy a természeti viszonyok,mint a tör-

vény ugyanabban a pontban egyesülnek amelyet 

a törvényhozás alapul vesz és kigondol.Ha a 

törvények érryénytelenné válnak-vagyis nem-

tart ják be őket Q-az Alkotmány elfajul és"a , 

legyőzhetetlen természet újra jogaiba lép"-

mint Rousseau mondja. 

A másik legfontosabb államszerv a kor 

mány a nemzetgyűlés által hozott törvények 

végrehajtószerve.A minisztérium tevékenysé-

gi köre a végrehajtó hatalom egész területé-

re kit erjed.Felügyel az alsóbb fokú végrehaj. 

tószervek működésére és a jogalkotásban is 

kisegítő szerepe v'.n/konnányrendeletek/A mi-

niszter felelősséggel tartozik az országgyű-

lésnek is.ő az államélet irányításának a fő-

tényezője, ez a kiváló helyzete a parlamenti 

kormányrendszer mellett alakult ki. 

Mi tehát lényegében a kormány?Az alatt 

valók és a főhatalom között kölcsönös, kapcso. 

latot létesitő közvetitő szerv®,feladata a 

törvények végrehajtása és a polgári illetve 

a politikai szabadság fenntartása.A kormány-
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ban találhatók meg azok a közvetitő erők,a-

melynek kapcsolatán alapul a főhatalómnak az 

államhoz való viszonya.A kormány a főhatalom^! 

tói kapja a parancsot és ezt a népnek adja. 

A kormánynak a hármas szerepe ma is feni 

áll:önálló szerve az államban,az államfő taft 

nácsadója és a nemzetgyűlésnek mintegy bizott-

sága. Ha a kormány betudja tölteni a maga hi-

vatását az államban,ennek óriási gazdasági és 

politikai jelentőségei lehetnek. 

A parlamenten és kormányon kivül a bAy, 

madik fontos államszerv a hatóságok.Ezek se-

gítenek a kormánynak a kormányzásban.Ezek a 

kormányzat hierarchiájában közép és alsófofc 

kon állanak.A közigazgatási szervek intézkedé' 

seinek törvényszerűnek kell lenni. 

Ezek a szervek az állairttatalom közigaz-

gatási ügyeinek ellátására vannak hivatva,anél-

kül hogy a jogalkotásban résztvennének/kivéve 

k i s s e b b rendelkezéseket/,ezek müködéüket a kor-

mányszerv irányitása alatt fejtik ki.Ezek bár 

nem alkotmányi alapszervek,de működésűk mégis 

nagy fontosságú,mert az államicél az állam al-

kotmánya, is konkrét mivoltában a közigazgatás 

utján valósul meg. 
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Mi tehát a közigazgatás?A közigazgatási szerv 

működése,a különböző közfeladatok megvalósí-

tása.Az állam és az egyén közti jogviszonyt 

rendezi,tehát a jogrenden keresztül törekszik 

az államcél megvalósítására.A tipikus közi-

gazgatási jogi helyzetek a végrehajtó hatósá-

gi szervek és a magánosok közötti merülnek 

-fel 

* Az állami főhatalom tartalmának és a sx 

szuverénitást gyakorló szeryek megismerése u-

tán nézzük meg utolsónak,hogy mikaz állami ha 

talom végső céljai. 

A szuverénitás céljai:az államcélok 

megvalósitása és a közakarat,közjó elérése. 

Melyek az állam végső céljai általá-

ban?Az államcélok igen sok félék és az állam 

hivatása az emberi jólét haladását is magában 

foglalja.Ezek a puszta célkitűzések azonban 

nem elegendők,az egyén különböző céljait és 

életviszonyait az állam iogi formulákkal,pa-

rancsokkal ruházza fel. és szabályozza. Ez & 

jogrend fenntartása és ez az állam legmagasz: 

tosabb célkitűzése,mert enélkül teljes zűr-

zavar és anarchia volna,ez pedi^ a társadal-

mi együttélést és együttműködést -s ezzel az 
emberi élet működése is lehetetlenné válnék. 
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A legelső államcél közzé tartozik a jogi sza-

bályozás illetve a jogrend fenntartása tehát. 

Az állam ezzel a szabályozással beleavatkozik 

az állampolgárok egyéni életébe. 

E századnak az egyik legnagyobb kérdése 

éppen az,hogy az állam mennyire avatkozhat bel 

le az egyén privát életébe és mily nagyok le-

gyenek a beavatkozás hat árai ...Az elméleti po-

litikának századokon át az volt a törekvése, 

hogyan lehetne egy államot a legtökéletesebben 

berendezni ugy,hogy bár az emberek meg legyene! 

fendszabályozva,de emellett az egyéni szabad-

ság a legnagyobb mértékben meg legyen.Kant sze 

rint e beavatkozás csak addig terjedhet amed-

dig az állami intervenció az egyén, egyház ha.̂  

"tfcáskörét és élitterét nem érinti. 

Az állam illetve a főhatalom második 

fontos célkitűzése a közakarat megvalósítása. 

A közakarat az egyes egyének célkitűzéseinek, 

törekvéseinek összessége tehát többet jelent 

mint a többség akarata.Ez csak megközelíti a 

közakaratot,amely elméletben mindenki akara-

tát jelenti.A közakarat mindig,jogos,mert a 

közjóra, törekszik.Különbség van az összesek 

akarata és a közakarat között is,mert ez u-
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tóbbi a közösség javát jelenti,az előbbi pe-

dig az egyéni akaratok megnyilvánulásának ösz-

szessége.Ha nép-határozat hozásakor közakarat 

álla,na elő- a szó betűszerinti értelmében-

ez mindig helyes .lenne.1 közakarat helyes meg-

nyilvánulásához szükséges,hogy minden ember a 

saját véleményét nyilváníthassa.^acchiavelli 

mondja:"...tény az,hogy olyik nézet—ellentét 

árt,olyik pedig használ az államnak®amelyek 

szakadást szülnek,az olyik pedig amely ehez 

nem vezet használ.Minthogy az állam megterem-

tője nem akadályozhatja meg érdekek összeüt-

közését , legalább arra kell törekednie,hogy a 

szakadás ne következzék bei' 

Rousseau a következőket mondja a köz -

és magánakarátró1:"ha pártok keletkeznek és 

ezek jogtalan előnyökét szereznek a tömeg ká-

rára,ugy a csoportok akarata az állammal szem-

ben egyéni akarati lesz.Végül ha egy ilyen 

csoport annyira megnő,hogy a többit mind túl-

szárnyal ja, akkor a közakarat megszűnik,mert 

a győztes vélemény már magánakarat." 

Az állam a jogrend fenntartása és a 

közakarat megvalósitása által mint közvetett 

eszköz állameél által a végső államcélt:az i-

deális állameszmét akarja megvalósitani. 
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Az állam alkotás lényege és eszmélyének "vég-

célja: az emberi jólét legnagyobb lehetővé té-

tele.Az ember az állaimban ezt keresi.Akár tu.4 

datosan,akár öntudatlanul áltak össze az ál-

lam alapitására,ekkor is öntudatlanul a jólé-

tüket keresték.Azért alkottak államot,mert 

jogok nem születtek velük.Az ősállapotban"om-

nium bellmma contra omnes,,volt, mez telen vol-

tukban védtelenek voltak,a természet és a vad-

állapot rideg példája tanitotta meg Őket,hogy 

jogot ,-egyenlősége-t, védelmet csak állami köte-

lékben találnak.Ez tehát minden állam.lét a-

lapja,jólétet kereste az ember az államban a-

zért került bele a világtörténelem sodrába. 

Állara keletkezés volt az egyetlen lehetőség 

a. természet és a vadállapot leküzdésére és 

ezzel az emberi jólét megteremtésére. 

Ezekből azt a végső következtetést le-

het levonni,hogy az állam egyetlen lét jogo-

sultsága, alapitásának célja,programja a leg-

ideálisabb állameszmetaz emberi jólét legna-

gyobb megteremtése.Az állam-kormányzásxte-

hát azért van,hogy ezt az eszmét megvalósít-

sa,vagyis nem állameszme az ami az emberi jó-

lét ellen van. 
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Először az a kérdés vetődik fel.:mi az eihberi 

jólét?mi az ismertető jele,hol kezdődik és hol 

végződik a jólétnek oly foka amelyet az állam-

kormányzás valóra válthat? 

Az emberi jólét fogalmát a történelem 

homállyal boritotta be és csaknem elnyelte a 

közjólét fogalma.A mult történelme a köz jólét 

nevében követelt mindent és kultuszt csinált 

a közjólétből:salus rei publicae supréma lex 

estó...Az ókori népek primitiv lelkét megfog-

hatta a mithosszá emelt államfogalom,de ezt 

a későbbi korok bölcsei/Rousseau,Voltaire/már 

erőssen lázongtak ellene és sokan hirdették 

később és ma is,hogy a közjólét az amelyet az 

államok kormányzásának a világra kell várás 

zsolnia,meg kell teremtenie.A közjólét akkor 

jólét ha alanya az ember.A XX.sz. emberei tud-

ják,hogy közjólétatsk csak az lehet,ha minden-

denkinek meg van az egyéni jóléte,ez tehát azt 

jelenti,hogy az állam illetve közvetve a szu-

reirénitás végső célja az egyéni jóiéi; megte-

remtése, ezért #küzdöttek a századok népei és a 

mai kor emberei is ezért harcolnak. 

A közjólét az egyének jólétének összes-

sége, a szabadság az egyének jólétének a sért-

het etlensége,az állam az egyéni jólét összes-
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ségének az otthona. Azért van áll ara s zdbiv e r é n i -

tás,államkormányzás,hogy ez ideál felé el-

vezessen,mert az állampolgárok jóléte sugá-

roz jólétet az államnak. 

Az államnak az államfenntartó erőt az 

egyéni jólét sugározza.Az embernek ösztöne, 

veleszületett vágya az önzés,az egyéni jólét 

gondolata vitte "bele az em"bert az államköte-

lékbe,-a jólét felismert lehetősége vitte rá 

a társulásira igy keletkezett a család,nem-

zetség, törzs,faj,nemzet állam,igy jött létre 

a ézuverénitás. 

Hol kezdődik a jólét?Ott ahol az egyé-

ni önzés lehetetlené tétetik,ez már magába 

foglalja az élet -és vagyonbiztosságot, a 

közjó fogálmát is.Ott szűnik meg a jólat,a- , 

hol az önzésnek hely adatik,és később az ál-

talánossá válik. 

Az egyéni jólét fogalma után nézzük i 

meg materiális alapon,illetve sikon.E kér- ! 

désnél azt látjuk,hogy miként a természet eg 

gyenlőtlenül osztja el a földi javakat,mgy az 

embereket is egyenlőtlen képességgel ruházta j 

fel.Az egyéni jólét megteremtése-anyagi né-

zőszögből- abban áll,hogy az ember számára 

a földi javak egyenlőtlen elosztottságával 
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szemben a megszerzés lehetősége mindenki szá-

mára biztosittassék. 

Az állam tehát a földi javak megszer-

zésének a lehetőségét mindenki számára kell 

hogy biztositsa az állam ennél többet nem te-

hetnem pénzt,sem földet,sem üzemet,sem ter-

mékeket egyenlő adagokra nem oszthet,mert ez 

úgyis csak ideigéóráig tartó lenne. 

Az egyéni jólétnek a követelményeit 

a legkiterjedtebb értelemben kell venni.Te-

hát senki az egyént sem testben,sem lélekben 

.nem bánthassa ei adja az élet és lelkiszabad-

ság fogalmát.Senki azt amit az egyén jogosan 

anyagi és szellemi javakban megszerzett ne saa 

csorbittassék,ez az anyagi illetve vagyoni.és 

becsületvédelem.Senki sem akadályozhatja meg 

az egyént abban,hogy a legértékesebb munkát k: 

fejtse. ^ létnek tehát ez az öt feltétele ha 

biztosítva van,vagyis az életbiztonság,szabad-

ság,vagyonbiztonság,becsületvédelem és munka-

védelem, akkor bátran lehet jólétnek nevezni. 

Ha bármely feltétel hiányzik,akkor csak vi-

szonylagos, vagy kezdétleges jólétről beszél-1 

hetünk,de nem olyanról,amely az állameszme 

galmát kimeríti ,mert ezt csak az előbb emli-J 

tett öt feltétellel alkotja, és valósit ja me 
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Az•államnak a főhat almán keresztül a vég-

ső cél:az ideális állameszme illetve ennek me; 

közelítése a. végcél.Az ideális állame-szme pe-

dig az egyéni jólétnek a megteremtése, ennelc; 

feltétele a sértetlen szuverenitás.Egyéni jó-

létben tehát az erős állam is benne van,mert 

az egyén csak akkor támogatja az államot,ha a: 

egyéni jólétet nem hanyagolja' el.Eddig az e-

rős állami törekvések inditották háborúkra áz 

államokat,de az egyéni jólét elve ki fogja zá: 

ni a háborúkat.És ez a szuverénitás végső cél-

ja.Amint Kis^iy mondja:"gondolkodó ember köny-

nyen beláthatja az, állam mint öncél az'álla— 

az egyéni jólét azonban a kiengesztelőáés el-

vesz államok egymás ellen törésének kiküszö-

bölő igéje.Ez végkifejezésben száz százalékra 

:világbéke! 
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