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1 .  AZ ALKOTMÁNYOSSÁG ELVEI

„Az örök békéhez” – Kant örökítette meg azt a hollan-
diai fogadót, melynek cégtáblájára egy temetőt fes-
tettek ezzel a felirattal.1 Kinek és mit üzenhetett a 
szatirikus cégér? Szólhatott mindenkinek, mondván, 
hogy a halál elől senki nem menekülhet, de a sírban 
– és rövid időre a fogadóban is – mindenki békére lel. 
De lehetett gúnyos fricska is, az államfőknek címez-
ve, akik az emberiség normál állapotává teszik az el-
lenségeskedést és háborúskodást, szakadatlanul új-
ratermelve a bőséges temetői utánpótlást. Kant a Zum 
ewigen Frieden című, filozofikus tervezetnek neve-
zett munkájában saját értelmezését ajánlotta az ol-
vasók figyelmébe: azt, hogy elképzelhető, leírható, 
megvalósítható – és szükséges is – a népek együtt-
működése, az emberi jogokat tiszteletben tartása, a 
háborúk elkerülése.2

A szöveg három definitív alkotmányossági elvet 
fogalmaz meg. Az első szerint „a polgári alkotmány-
nak minden államban köztársaságinak kell lennie”. 
Köztársaság alatt Kant törvénynek alávetett, kép-
viseleti kormányzást ért, ami tiszteletben tartja az 
egyének szabadságát és a törvény előtti egyenlősé-
get. A köztársaság poláris ellentéte a despotizmus, 
ahol az uralkodó akarata az egyetlen törvény. A má-
sodik elv szerint „a népjognak szabad államok föde-
ralizmusán kell alapulnia”. A föderalizmus ideája, 
ami Rousseau és Bentham munkáiban is központi 
szerepet kap, itt egy széles koncepció: a gondolatme-
net az egyének államokon belüli alkotmányos együtt-
működésétől halad az alkotmányos államok közötti 
békés együttműködésig.3 A föderáció nem szünteti 
meg az önálló államokat, nem hoz létre „világköz-
társaságot”, ahol az államok feletti közhatalom „lel-
ketlen zsarnoksággá” válhatna.4 A harmadik elv be-
vezeti az „általános hospitalitáson” alapuló „világpol-
gárjog” fogalmát. Mai szemmel ez a szövegrész a 
nemzetközi emberi jogok korai elgondolásának te-
kinthető.5

Kant meggyőződése, hogy a három alkotmányos-
sági alapelv – a szabadságot és jogegyenlőséget el-
ismerő köztársasági alkotmány, az alkotmányos ál-
lamok föderációja, valamint az ember jogaiból kö-
vet ke ző világpolgárság – segítheti elő a civilizáció 
fejlődését és a népek békés együttélését. Mindez csu-
pán a filozófusok édes álma vagy filantróp utópia-
kergetés volna? Az sem volna hasztalan, ha az Örök 

béke utópikus gondolatkísérlet lenne csupán. Az utó-
piák segíthetnek jobban megérteni a valóságot, és 
hoz zájárulhatnak az érvényesnek tartott elvek pro-
duktív kritikájához. De az Örök béke nem utópia, 
hiszen  jogokról, kötelességekről és észszerű lehető-
ségekről szól. Számításba veszi az emberi természet-
ből és az anyagi világ sajátosságaiból adódó, szük-
ség szerű és kiiktathatatlan korlátokat.

Kant tisztában volt azzal, hogy az „olyan göcsör-
tös fából, mint amilyenből az ember teremtve van, 
nem igen lehet egészen egyenest faragni”.6 Vagyis az 
ember egyszerre racionális és ösztönlény, morális el-
vek és hitvány indulatok ellentéteinek szorításában 
él.7 Kant nézete más, mint a korai felvilágosodásé; 
más, mint Rousseau-é, akinek a programja az embe-
ri természet jobbítására irányult. Kantnál nincs szó 
az ember hajlamainak és képességeinek megváltoz-
tatásáról, ami – a genetikai mérnökösködés némely 
mai vízióját leszámítva – eleve lehetetlen vállalko-
zásnak tűnik. Kant adottnak veszi az ember erkölcsi 
természetének, motivációinak összetettségét, és be-
látja, hogy csupán közeledni lehet az ideálishoz. Kant 
következtetése az, hogy az emberi természet korlá-
tai miatt lehetetlenség tökéletes alkotmányt létre-
hozni, de úgy kell cselekednünk, mintha képesek len-
nénk a létrehozására.

Kant azt is érzékelte – a modern nacionalizmus 
kibontakozása előtt –, hogy a nyelvi és vallási külön-
bözőségek magukkal hozzák „a hajlamot a kölcsö-
nös gyűlöletre s ürügyet a háborúra”. Abból indult 
ki, hogy a háború a status naturalis, de a békeállapo-
tot kell törvényesíteni és intézményesíteni. Bár a nyel-
vi, vallási, nemzeti különállások miatt az államok 
 belátható időn belül nem olvaszthatók egyetlen po-
litikai közösséggé, a szabad szövetkezés, vagyis a 
 föderáció megvalósítható. Úgy kell cselekednünk, 
mintha képesek lennénk egy ilyen állapot maradék-
talan létrehozására.

A kanti elméleti hagyomány gazdagságát neveze-
tes példákkal lehet szemléltetni. Az Örök béke ins-
pirál ta John Rawls A népek joga című filozófiai vál-
lal ko zását, amelyet a szerző „realisztikus utópiának” 
neve zett.8 Rawls szerint a műve realisztikus, mert 
elgon dolásai bizonyos mértékig megvalósíthatók, és 
utópikus, mert megkísérli leírni, hogy az észszerű 
emberek és népek miként élhetnének együtt békésen 
egy igazságos világban. Hasonlóképp, Jürgen Ha-
bermas az emberi jogok eszméjét hívja realisztikus 
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utópiának: az igazságos társadalmak ideális céljai 
ugyanis nem a kollektív boldogság eszményi képei-
hez, hanem az alkotmányos demokráciák valós in-
tézményeihez köthetők.9 A realisztikus utópia ter-
minus azonban félrevezető lehet, mert realizmus és 
utópia egymásnak ellentmondó fogalmak. A realisz-
tikus alkotmányos ideálok megvalósítása lehetséges, 
az utópikusaké viszont minden valószínűség szerint 
lehetetlen. Napjainkban az alkotmányosság főbb 
komponenseinek tekintett emberi jogok, demokrá-
cia és joguralom érvényre juttatása – bár sohasem 
maradéktalanul, de – lehetséges.10

2 . AZ ALKOTMÁNYOSSÁG 
GYAKORLATA

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
embe rek és politikai-jogi közösségeik képesek úgy 
cselekedni, mintha megvalósíthatók volnának az al-
kotmányosság egyetemes elvei. Vagyis nemcsak a 
normatív erejű elvek, hanem az elvekhez igazodóan 
meg valósult gyakorlatok is mutathatnak alkotmány-
fejlődési irányokat.

A modern alkotmányosság a felvilágosodás gyer-
meke, így tehát több évszázados hagyományt jelent. 
Mégis a második világháború katasztrófája kellett 
ahhoz, hogy a 20. században a békés alkotmányos 
kooperáció új korszaka kezdődjön el. Az ENSZ ál-
tal 1948-ban elfogadott Emberi jogok egyetemes nyi-
latkozata kezdő sorai, más források mellett, Kant 
gon dolatait visszhangozzák. A szöveg antropológiai 
alapja az, hogy az „ember ésszel és lelkiismerettel 
rendelkező” autonóm lény. Közvetlen tapasztalati ki-
indulópontja pedig az, hogy „az emberi jogok el nem 
ismerése és semmibevétele az emberiség lelkiismere-
tét fellázító barbár cselekményekhez vezetett”. A nor-
maszöveg mindezek alapján mondja ki, hogy „az em-
beri méltóság és alapvető jogok elismerése alkotja  
a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon”. 
A jognyilatkozat megtestesíti a „közös eszményt, 
amelynek elérésére minden népnek és nemzetnek tö-
rekednie kell”. Vagyis a nyilatkozatot egyszerre hat-
ja át a „szabad világ eljövetele” iránti emberi vágy és 
az igény, hogy a népek „egymással szemben testvéri 
szellemben” viseltessenek.

Az ENSZ alapnormájára rímel az Európa Tanács 
által 1950-ben elfogadott Emberi jogok európai 
egyezménye, amelynek bevezetője szintén az embe-
ri méltóság eszméjének súlyát és a földlakók globá-
lis és regionális kooperációját hangsúlyozza. Az 
egyezmény szövege kétségek nélkül fogalmazza meg 
a „mélységes hitet azokban az alapvető szabadságok-
ban, amelyek az igazság és a béke alapjai a világon és 

amelyek fenntartásának legjobb eszköze egyrészt a 
hatékony politikai demokrácia, másrészt azoknak az 
emberi jogoknak a közös felfogása és tiszteletben tar-
tása, melyeken ezek a szabadságok alapulnak”. Így 
az „európai országok hasonló felfogású kormányai, 
melyek a politikai hagyományok, eszmények, a sza-
badság és a jog uralma közös örökségével rendelkez-
nek”, kinyilvánítják, hogy „megteszik az első lépé-
seket az Egyetemes nyilatkozatban foglalt jogok kö-
zös biztosítására”.

Több mint hét évtizede, hogy a megújult európai 
jogrend ambiciózus programjává vált az emberi jo-
gok, a demokrácia és a joguralom előmozdítása, az 
intézményi együttműködés, a békés konfliktuske-
zelés. A hidegháború kezdete után a vasfüggöny nyu-
ga ti oldalán fekvő európai államok abba a kivéte lesen 
kedvező helyzetbe kerültek, hogy cselekvő részesei 
lehettek a jogi, politikai és gazdasági integrációnak. 
A Lajtán túli országok mindegyikében demokrati-
kus képviseleti rendszert hoztak létre, általános és 
egyenlő választójoggal, szabad és fair többpárti vá-
lasztásokkal. Az alkotmányok közös elemévé vált az 
országlakosok alapvető személyi és vagyoni jogainak 
kiemelt védelme, a közhatalmi intézmények egymás 
általi ellenőrzése, valamint az alkotmányos jogrend 
bírói védelme. Manapság ezt az intézményi beren-
dezkedést hívjuk alkotmányos demokráciának.

Az európai demokráciák alkotmányos változása-
ival kölcsönhatásban formálódott a nemzetközi és a 
közösségi jogrend. Az 1949-ben 10 alapító taggal in-
dult Európa Tanács az évtizedek során 47 tagú ér-
tékközösséggé vált, melynek legfontosabb intézmé-
nye, az Emberi Jogok Európai Bírósága a világon 
egyedülálló esetjoggal gazdagítja az egyes államok 
és a nemzetközi közösség jogi kultúráját. És az Eu-
rópai Unió? Ami 1951-ben 6 ország szén- és acélipa-
ri együttműködése volt, az előbb átfogó nyugat-eu-
rópai közös piaccá vált, majd az egész kontinensre 
kiterjedő jogi és politikai unióvá. A közösség később 
az autoriter rezsimektől megszabaduló Spanyolor-
szággal és Portugáliával bővült, majd a szovjetura-
lom alól felszabaduló közép- és kelet-európai álla-
mokkal.11

Az alkotmányos jogrendszerek kialakulása és vál-
tozása tehát egyszerre zajlik állami, államközi 
(transznacionális) és államok feletti (szupranacionális) 
keretek között, és kölcsönös kooperációt feltételez. 
Az állami és a szupranacionális intézmények közöt-
ti együttműködést nevezhetjük vertikális kooperá-
ciónak. A horizontális kooperáció az egyes intézmé-
nyek – a jogalkotó, a bírói, és a végrehajtó hatalmi 
ágak – közötti kölcsönös együttműködés, beleértve 
a fékek és ellensúlyok működtetését is. A demokra-
tikus alkotmányosság intézményei elengedhetetle-
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nek az újszerű gazdasági, politikai és jogi együttmű-
ködéshez, valamint az alkotmányosság egyetemes el-
vei, mindenekelőtt az emberi jogok érvényesüléséhez.

3. AZ ALKOTMÁNYFEJLÓ́DÉS 
INDIKÁTORAI

Az alkotmányosság terén nemcsak jogi változás fi-
gyelhető meg, elemezhető és írható le, hanem jog-
fejlődés is. Normatív elvek segítségével értelmesen 
meg lehet különböztetni többé-kevésbé jó és rossz 
irányú alkotmányos változásokat. Az alkotmányfej-
lődés biztos indikátora az emberi jogok állapota. El-
mondható-e, hogy szabad és egyenlő polgárok alkot-
ják a politikai közösséget? Nem akadályozzák-e a 
jogszabályok, hogy minden polgár a saját lelkiisme-
reti meggyőződése szerinti jó élet megvalósítására 
törekedhessen? A társadalmi együttélés érdekében 
bevezetett szabadságkorlátozó jogszabályokat csak a 
feltétlenül szükséges esetekben és mértékben alkal-
mazzák-e? Garantálják-e alkotmányos intézmények 
minden polgár számára a jogosultságokhoz és társa-
dalmi esélyekhez való egyenlő hozzáférést? Alkot-
mányossági elvek hiányában a szabályokat az erősebb 
politikai érdekérvényesítő képességű csoportokhoz 
tartozók alkotják, miközben a gyengébb pozíciójú 
társadalmi csoportok szempontjai figyelmen kívül 
maradnak. A társadalmi igazságosság viszont meg-
követeli, hogy mindenkinek a szempontjait egyen-
lően figyelembe vegyék.12 Az alkotmányfejlődés 
kulcs fontosságú indikátora tehát az, hogy a termé-
szet vagy a társadalom lottóján kevésbé szerencsések 
jogi helyzete hogyan alakul az adott társadalomban, 
hozzáférnek-e bizonyos alapvető javakhoz (például 
az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a kultúrához), il-
letve az, hogy milyen eszközök állnak az állami 
esélyegyenlőségi politika rendelkezésére.

Két konkrét példával szemléltetjük az ember jo-
gok fejlődésének irányait. Az első a halálbüntetés. 
Bár abolicionista elgondolásokat bőségesen találunk 
már a felvilágosodás irodalmában is, Nyugat-Euró-
pában csak a második világháború után kezdet so-
kasodni azoknak az országoknak a száma, amelyek 
kiiktatták jogrendszerükből a halálbüntetést. Az el-
ső nemzetközi emberi jogi egyezmények – az abo-
licionista és a retencionista államok közötti komp-
romisszum folytán – nem mondták ki a halálbünte-
tés tilalmát, csupán alkalmazásának jogi feltételeit 
fogalmazták meg. Az egyetemes nyilatkozat nem 
ren delkezett a halálbüntetésről, az európai egyez-
mény pedig lehetővé tette a tagállamok számára, 
hogy megfelelő eljárás keretében halálbüntetést al-

kalmazzanak. Az 1983-ban az egyezményhez csatolt 
6. kiegészítő jegyzőkönyv azonban már rendelkezett 
a halálbüntetés eltörléséről békeidőben, a 2002-ben 
elfogadott 13. kiegészítő jegyzőkönyv pedig minden 
körülmények között kizárta a halálbüntetés alkalma-
zását. A szemléletváltás következtében az Európai 
Unió pár évvel későbbi szövegezésű alapjogi kartájá-
ba szintén kivételt nem engedő tiltás került: „Senkit 
sem szabad halálra ítélni, sem kivégezni.” Mind ezek 
eredménye, hogy a 21. században az Európai Unió 
és az Európa Tanács egyetlen tagállamában sem haj-
tottak végre halálbüntetést.

A másik példa az azonos nemű párok kapcsolatá-
nak jogi megítélése. A homoszexuális kapcsolat az 
1950-es években még az európai demokráciákban is 
börtönbüntetést vagy kémiai kasztrálást vont maga 
után. Az eltelt hat évtized alatt fokozatosan válto-
zott a társadalmi attitűd és a jogi szabályozás: az azo-
nos nemű felnőttek közötti konszenzuális együttlé-
tek dekriminalizálásával kezdődött, a beleegyezési 
korhatárok egyenlősítésével folytatódott (hogy ne le-
gyen különbségtétel a külön- és azonos neműek kö-
zötti szexuális kapcsolatok megítélése között), majd 
az élettársi kapcsolatok elismerése következett szá-
mos személyi és vagyoni jogosultsággal. Mára az EU-
tagállamok fele teljesen azonos értékűvé tette a me-
leg párok jogi státuszát a különneműekével, a házas-
sági jog kiterjesztése révén.

A példaként választott két különböző esetkörben 
a változások népszerűtlen társadalmi csoportokat 
érintenek kedvezően. Nemcsak a tévedésből halálra 
ítélteknek van joguk az emberhez méltó bánásmód-
hoz, hanem még az erkölcsi szörnyetegeknek is. Ve-
lük szemben sem engedhető meg bármi „igazságszol-
gáltatás” címén. És hiába sújtják erkölcsi tévhitek a 
melegeket – vagy tágabban az LMBTQ-embereket 
–, ők is teljes joggal tartanak igényt az önrendelke-
zésre és az egyenlő elismerésre.

A két példa a széleskörű európai jogfejlődés része-
ként érthető meg igazán. A halálbüntetés visszaszo-
rítása együtt járt a büntetőjog humanizálásával, az 
eljárási garanciák kiépítésével, illetve általában a köz-
hatalmi kényszeralkalmazás emberi jogi feltételeinek 
kidolgozásával, beleértve a rendészeti igazgatást, a 
pszichiátriai kezelést, a járványügyi intézkedéseket. 
A melegek egyenlő jogainak elismerése pedig annak 
a szemléletváltásnak a része, hogy azoknak is joguk 
van az egyenlő figyelemre és elismerésre, akik ter-
mészeti vagy társadalmi okok, hosszan ható előíté-
letek és makacs diszkriminatív gyakorlatok miatt sé-
rülékeny társadalmi helyzetűek (nők; etnikai-vallá-
si közösségek, szexuális kisebbségek, fogyatékkal 
élők stb.). Így például a modern demokráciák tiszte-
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letben tartják a nők huszadik században elismert 
alapvető jogait, biztosítják a testi-lelki önrendelke-
zéshez való jogukat. Az ilyen államok nő- és család-
politikája nem ragad le a nemek közötti biológiai el-
téréseknél – a „természetes adottságoknál” – és ko-
rábbi társadalmi berögződéseknél, hanem tekintetbe 
veszi azt is, hogy az ember társadalmi lény.

A klasszikus alkotmányosság a közhatalmi ön-
kénnyel szemben igényelt védelmet a polgár számá-
ra, és a be nem avatkozó államot preferálta. Az al-
kotmányosság újabb felfogásai ezzel szemben az ál-
lamban nemcsak veszélyt látnak, hanem egy olyan 
intézményt is, amely pozitív intézkedésekkel segít-
heti elő az alapjogok gyakorlását. A fejlődés további 
perspektívája lehet annak a politikai filozófiai elvnek 
a gyakorlatba ültetése, hogy a feltételek függvényé-
ben mindenki méltányosan részesedjék a saját élet-
célja követéséhez szükséges javakból.13 Ezen elv sze-
rint a társadalmi igazságosság többet jelent az esély-
egyenlőség biztosításánál. Még ha egyenlőként 
áll nánk is a startvonalnál, a társadalmi versenyben 
több, személyes döntésünktől független tényező hat 
egyenlőségünkre: balszerencse, társadalmi, környe-
zeti különbségek, valamint a versenyben elérhető „jö-
vedelmek” kirívóan egyenlőtlen társadalmi megál-
lapítása.

4. AZ ALKOTMÁNYOSSÁG 
NEGATÍV TARTOMÁNYA

Az alkotmányfejlődés pozitív gondolata magában 
foglal negatív tendenciákat is. Itt gyökeresen eltérő 
jelenségeket kell számításba vennünk. Először is, az 
alkotmányosság eszmetörténete a kezdetektől fogva 
bővelkedik tévtanokban és káros elgondolásokban. 
Például Kant, az akkori korszellemnek megfelelően, 
még a zsarnokság egy formájának tartotta a demok-
ráciát (amit a nép közvetlen hatalomgyakorlásának 
képzelt el, szemben a képviseleti kormányzással), ko-
rai írásaiban determinisztikus különbséget tett a fel-
sőbbrendű civilizált és az alsóbbrendű vad népek kö-
zött, és – szintén korának rabjaként – nem ismerte 
fel, hogy az emberi méltóság általa kidolgozott esz-
méjéből a nők egyenjogúsága is következik.14

Az alkotmányos elvek és jó gyakorlatok terén leg-
messzebb jutott európai demokráciák pedigréjét sok 
esetben az imperializmus, illetve a kolonializmus 
múltja árnyékolja be. Olyan államokat kell itt emlí-
tenünk, mint Nagy-Britannia, Belgium és Hollan-
dia, amelyek az alkotmányosság, a jogállamiság és a 
szabadságvédelem civilizatorikus úttörőiként tekin-
tettek magukra, miközben mindezeket a garanciá-

kat brutálisan megtagadták más, alávetett népektől. 
Persze emellett számtalan országspecifikus visszás-
ságot lehet említeni: például Franciaországban de 
Gaulle alkotmányos puccsát 1958-ban, Svájcban a 
női választójog megtagadását 1971-ig, vagy – a de-
mokratikus átmenet tragikus kudarcaként – a jugo-
szláviai polgárháborút az 1990-es évtizedben.

Ismétlődő tapasztalat, hogy az alkotmányosság fő 
komponenseit illetően visszaesés következhet be. Az 
evidens példa a weimari köztársaság bukásának tör-
ténete.15 Újabban a szupranacionális együttműködés 
terén súlyos nehézségek mutatkoznak, és a dezinteg-
rációs tendenciák miatt már az is kérdéses, hogy 
fennmarad-e az európai intézményi együttműködés.16 
Ha alkotmányos regresszióról beszélünk, akkor az 
értékskála egyik végpontján az alkotmányos demok-
ráciák sikeres intézményi megoldásait találjuk, a má-
sik végpontján a totalitárius rezsimek emberte-
lenségeit. Európa nemcsak az alkotmányosság és az 
embe ri jogi elvek őshazája, hanem a kiteljesedett hit-
lerista és sztálinista totalitarianizmus kontinen- 
se is. Európa a második világháború után több idő-
szakban is sikerrel mutatott példát az autokráciából 
 demokráciába való alkotmányos átmenet különböző 
típusaira, másfelől részese lett annak a globális trend-
nek, amelyet az alkotmányos demokráciából autok-
rá ciába való átmenetként szokás leírni.

Az alkotmányos visszaesésnek rendszerint jogon 
kívüli, komplex – társadalmi, gazdasági és politikai 
– okai vannak. A 2001-es amerikai terrortámadá-
sok után újfajta erőszakhullám érte el Európát és 
más kontinenseket is. A riadalomszülte válaszlépé-
sek gyakran az alapvető jogok korlátozásával pró-
bálták garantálni a biztonságot országok vagy régi-
ók szintjén. 2008-tól a globális pénzügyi krízis más-
fajta megpróbáltatásoknak tette ki a társadalmakat; 
ennek kapcsán mindenképpen fel kell idéznünk a 
drasztikusan romló munkanélküliségi és elszegénye-
dési mutatókat. A szabad versenyt korábban is ér-
ték jogos bírálatok, hiszen az egyenlőtlen feltételek 
miatt egyének, társadalmi csoportok és földrajzi ré-
giók is reménytelenül az örök vesztes szerepébe szo-
rultak. A pénzügyi krízis nemcsak a kapitalizmus-
sal szembeni érzületeket erősítette fel, hanem szá-
mos országban populista politikai manipulátorok 
felemelkedését is elősegítette. A menekültválság a 
korábbiaknál nagyobb és huzamosabb próbatétel elé 
állítja az  alkotmányos demokráciákat, az Európai 
Uniót és az ENSZ-t. A globális klímaválság és a 
COVID-járvány megmutatja, hogy megfelelő ko-
operáció nélkül mennyire esélytelenek a társadal-
mak a természet erőivel szemben; továbbá, az utób-
bi azt is, hogy milyen könnyedén használják fel kor-
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mányzatok a közegészségügyi krízist a saját hatalmuk 
önkényes kiterjesztésére és az emberi jogok csorbí-
tására.

A visszaesések természetesen emberi tényezőktől 
is függnek. Madison tapasztalatból és nem absztrakt 
filozófiai megfontolásból írja le szállóigévé vált ha-
sonlatát: „Ha az emberek angyalok volnának, nem 
kellene kormányozni őket. S ha az embereket angya-
lok kormányoznák, sem belülről, sem kívülről nem 
kellene ellenőrizni a kormányzatot.”17 Megfontolan-
dó továbbá George Orwell megfigyelése: a naciona-
lizmus, a vallási bigottság és a feudális hűség sokkal 
hatalmasabb erők annál, mint ahogy az észelvű ha-
ladás képviselői sokszor elgondolják.18 Kant számol 
is a hanyatlás reális lehetőségével, amikor arra figyel-
meztet, hogy az alkotmányos progresszióval szem-
beni pesszimista ajánlat, amely elutasítja, hogy ilyen 
lehetőségek kivitelezésén gondolkodjunk, „maga hoz-
za létre a bajt, melyet megjövendöl”.19

Az alkotmányosság terén időnként bekövetkező 
visszaesést nem konzervatív irányváltásként, hanem 
a reakció ismételt elhatalmasodásaként érdemes ér-
tékelnünk. Ahogy Mark Lilla fogalmaz: a reakciós 
szellem is radikális, hasonlóképp a forradalmi esz-
mékhez, csak épp történelmi mítoszok mozgósítják, 
nem forradalmi politikai programok. Az amerikai 
alt-right, a politikai iszlám, az európai nacionaliz-
mus és etnicizmus – miközben karakteresen a mo-
dern kor szüleményei – a modernitás kérlelhetetlen 
ellenségei.20

5. AZ ALKOTMÁNYOSSÁG 
VIZSGÁLATAINAK  

MÓDSZEREI

Milyen módszerek és megközelítések segíthetnek az 
alkotmányos átalakulások értékelésében? Honnan 
tudjuk, hogy egy jogrendszer nem az alkotmányos 
demokrácia egy újabb alternatíváját valósítja meg, 
hanem autokratikus berendezkedés felé tart?

Mark Tushnet azt ajánlja az alkotmányjogászok-
nak, hogy a krízis és a hanyatlás „pejoratív” értéke-
lést kifejező terminusai helyett tisztán leíró módon 
értekezzenek az alkotmányos demokrácia „újraértel-
mezéséről” és az alkotmányos változatok „burjánzá-
sáról”.21 Hasonló szellemben javasolja Armin von 
Bogdandy, „az európai uniós értékek türanniája” mi-
att aggódva, hogy például a magyar és lengyel új be-
rendezkedést az alkotmányosság egy új változataként 
fogadják el; mondván, hogy az uniós joggal szembe-
ni ellenállás is az európai jogi tér része.22 Mindkét 
javaslat illeszkedik az alkotmányjog „realista fordu-
latának”23 trendjébe, amely divatossá tette a norma-

tív megközelítésekkel szembeni szkepszist, és kí-
vánatossá a pusztán empirikus írásokat és stratégiai 
analíziseket.

A szakirodalmi reflexió azonban célt téveszt, ha 
kizárólag empirikus módon közelít. A természettu-
domány metrikus elemzéseinek utánzása könnyen 
tévútra visz, vagy a normatív előfeltevések elhallga-
tását igényli. Nemcsak Kelsen tiszta jogtanához, de 
Hart empirikus pozitivizmusához sem lehet hiányos-
ságok nélkül, egyszerűen visszatérni.

Az alkotmányosság nem csupán kvantitatív kate-
góriákból épül fel, tele van értéktelített kifejezések-
kel, közülük sok pejoratív. Amikor egy független tes-
tület megállapítja, hogy a kormányzat alapvető jogot 
„sért”, „alkotmánysértő” szabályt fogad el, „tisztes-
ségtelen” választást intézményesít, vagy „embertele-
nül” bánik a menekültstátuszért folyamodókkal, ak-
kor negatív normatív ítéletet fogalmaz meg a vizsgált 
joggyakorlatról. Ugyanez történik, amikor nemzet-
közi jogi testületek a demokrácia állapotának rom-
lásáról, hanyatlásáról készítenek jelentést. A „rom-
lás”, „hanyatlás” persze pejoratív jelzők, mégpedig 
azért, mert az alkotmányos demokrácia sem neutrá-
lis fogalom. A köztársaság kontra despotizmus Kant 
idejében használt kategóriáit egy évszázada az alkot-
mányos demokrácia és autokrácia duális szembeállí-
tása váltotta fel, és a besorolás ma is, akárcsak akko-
riban, óhatatlanul értékelést jelent.

Mivel az alkotmányosság kategóriáinak leíró je-
lentése elválaszthatatlanul kapcsolódik ezeknek a 
 kategóriáknak a normatív tartalmához,24 ezért az 
 értéktelített alkotmányossági fogalmak elkerülése 
 kivihetetlen, és nem is kívánatos. A normatív szem-
pontokat is felhasználó, nyílt, alapos és folytonos 
szakmai vita képes rámutatni az alkotmányos de-
mokrácia változatai és az autoriter berendezkedés kö-
zötti döntő eltérésekre. Mindebből következik, hogy 
az alkotmányosság vizsgálata terén nem kell válasz-
tani leíró empirizmus és normativizmus között, a 
módszerek és szempontok ötvözése lehet sikeres: míg 
a normatív elgondolások az empirikus vizsgálatok-
ból megismert realitásra reflektálnak, addig az em-
pirikus elemzések egyik célja a realitás és az ideák 
közötti távolság megismerése.

Az alkotmányosság elemzőjének egy újfajta ne-
hézséggel is számolnia kell. Napjainkban csak a de-
mokratikus alkotmányos berendezkedés számít legi-
timnek. Ha egy országot alkotmányos demokrácia-
ként tartanak számon, legitimitása a nemzetközi 
közösségben biztosított. Ebből fakad az autokrácia 
új jellegzetessége: hogy alkotmányos demokrácia lát-
szatát kelti. Modern autokráciákban is vannak több-
párti választások, parlamenti ellenzék, alkotmány-
bíróság és más alkotmányos intézmények. Az auto-
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riter vezetők a rendszerük legitimálása érdekében az 
alkotmányos demokrácia fogalmait elferdítve hasz-
nálják, eljárásait deformálják, intézményeit kisajátít-
ják. Az ismételt választási győzelmek után a többsé-
gi demokrácia sikeréről beszélnek, a nemzetközi ko-
operációt a nemzeti szuverenitás elvére hivatkozva 
mondják fel, az alapjogok csorbítását válság miatt be-
vezetett rendkívüli jogrend elkerülhetetlen velejáró-
jaként próbálják igazolni.

A nehézséget legfőképp az okozza, hogy egyes te-
rületeken átfedést mutatnak a tökéletlen módon mű-
ködő alkotmányos demokráciák és az újabb autori-
ter rendszerek alkotmányos mechanizmusai. Miért 
minősül egy választási rendszer és praxis autoriter-
nek, ha más államokban egy hasonló megoldás az al-
kotmányos hagyomány részeként elfogadott, de leg-
alábbis megtűrt? És az alapjogok? Elismert alkot-
mányos demokráciákban sem példátlan a nők és a 
szexuális kisebbségek testi-lelki önrendelkezési jo-
gainak korlátozása, vallási közösségekhez tartozók 
törvény előtti egyenlőségének megkérdőjelezése, az 
etnikai kisebbséghez tartozók mélyszegénységének 
állandósítása, valamint a menedékkérőkkel szembe-
ni represszív fellépés.

A megfelelő elemző apparátus hozzásegíthet a 
dön tő különbség felismeréséhez: az egyik esetben az 
alkotmányos demokráciákban elkerülhetetlenül elő-
forduló rendellenességről van szó, a másik esetben 
viszont az autoriter berendezkedés definitív, sziszte-
matikus jellemzőjéről. Továbbá, a normatív szem-
pontok rávilágíthatnak az alkotmányosság kategóri-
áinak manipulatív használatára. Ez történik, amikor 
a szuverenitás25 és identitás fogalmaihoz mitikus tör-
ténelemszemlélet és homogén, etnokulturálisan meg-
határozott közösség képe kapcsolódik. Amikor az 
alkotmányos ügyekben döntő bíróságok korlátozása 
nem a demokratikus parlamenti tradíciókhoz való 
visszatéréshez kapcsolódik, hanem épp ellenkezőleg: 
a parlamenti vita és döntéshozatal, a plurális sajtó-
nyilvánosság és az információszabadság elsorvasztá-
sához. Amikor a népszavazás vagy a „nemzeti kon-
zultáció” nem a közvetlen demokratikus hatalom-
gyakorlás, illetve a véleménynyilvánítás kivételes 
formája, hanem a kormányzati propaganda és mani-
puláció jogilag szabályozatlan eszköze.

* * *

Az alkotmányosság felfogható úgy, mint szakadat-
lan törekvés a jobb intézményes joggyakorlatokra, il-
letve legfőképp annak az eszmének a megvalósításá-
ra, hogy mindenki számít, nem csak néhányan. Ar-
ra a kérdésre, hogy van-e, illetve lehet-e eredménye 

ennek a törekvésnek, a cikk lezárásaként kétféle vá-
laszlehetőséget ajánlunk az olvasók figyelmébe.

Martin Luther King az 1960-as évek polgárjogi 
mozgalmai során hirdette, hogy „a morális univer-
zum íve hosszú, de az igazság felé hajlik”, hozzáté-
ve, hogy akár tudattalan folyamatnak, akár istenség-
nek nevezzük, az univerzum teremtő ereje az igaz-
ságosság oldalán áll. King parafrázisa Theodore 
Par kertől, az egy évszázaddal korábban élt reformer-
től ered, aki 1850-ben a rabszolgaság eltörlését jö-
vendölte: „Nem teszek úgy, mintha érteném a morá-
lis univerzumot; az íve hosszú, szemeimmel valamit 
felfogok belőle, de nem tudom kiszámítani a görbü-
letét és kideríteni a formáját megfigyeléssel; egyedül 
a lelkiismeretemmel vagyok képes felfogni. És ab-
ból, amit észlelek, biztosra veszem, hogy az ív az 
igazság felé hajlik.” Ez a megközelítés távoli rokona 
annak a görög anekdotának, amelyben egy béka pró-
bál kikecmeregni egy gödörből, de minden második 
lépés után visszaesik egyet, így előrejutása fáradsá-
gos, keserves és a lehetőségekhez képest lassú. A „két 
lépés előre, egy hátra” példázat arra utal, hogy a fej-
lődés nem csupán lehetséges és kívánatos, hanem meg 
is valósul; igaz, csak kudarcok árán, a reméltnél több 
idő alatt és kevesebb eredménnyel.

Márkus György A szabadságról című előadásában 
kevésbé optimista olvasatot kínál: „[m]íg az olyan kí-
sérletek, hogy itt és most maradéktalanul megvaló-
sítsuk a szabadság birodalmát, a társadalmi egyen-
lőség és igazságosság földi paradicsomát, óhatatla-
nul katasztrofális eredményre vezetnek, a modern 
világ egész története nem egyéb, mint folyvást meg-
újult kísérlet, hogy lépésről lépésre lerombolva kü-
lönféle partikuláris korlátokat, kiküszöbölve igaz-
ságtalanságokat és sérelmeket, előrehaladjunk ennek 
az ideálnak a megvalósítása felé, amely úgy távolo-
dik tőlünk, ahogy mi közeledünk hozzá, s mindig új, 
váratlan és még megvalósítatlan tartalmakkal telítő-
dik. Modern világunk addig marad fönn, ameddig 
képes folytatni ezt a sziszifuszi vállalkozást.”26
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