
Tudta, hogy a társadalmi folyamatok igen bonyolultak, egyszerűsítő ábrámlá
suk, s még inkább dogmatikus ill"áalyításuk igen komoly károkat okozhat. Ha
ezekről a kérdésekről tudós körültekíritéssel szólt, írt, korunk egyik legjobb, mert
míndíg "magát a dolgot" vizsgálló s a tényeket a "maguk valós összefüggéseiben
is erkölcsi rnértékkel m~télő kÖZÍirói kÖ7Jé tJairtlooott. Minrt nagy elődje - s kJissé
rnintaképe - Eötvös József, ő is forradalen! válltoZlásdk korában volt közszereptó
nem-forradalmár természettel, A közvélemény befolvásolásában éppú~Y. -mint
egyéIlliségének formálásában az egymássai víaskodö erők harmonikus egyensúlyára
törekedett. Ez [ellemzí ál~amelméletét is. Életének végzetes fordulatai
azonban többször is olyan helyzetbe hozták, hogy lényétől idegen közegben kellett
szerepet válJ~lnia; s ezeknek a közszerepléseknek következményei," sajnos, a maga
otthonos közegében végzett, tehetségének ailkatáJra szabott ig'a:ZIÍ munkáját is meg
zavarták. Ezért sem hagyhatott maga utáln teljes élletlnúvet. Amd azonban ránk
maradt, úgy gondolom, nemcsak fontos történeti dokumenturnként, de eleven,
méltö vitára alkalmas és tovébbgondolandó alkotások csoportjaként is része
szellemi örökségünknek.

BIBÓ ISTVÁN

Az államhatalmak elválasztása egykor és mostic

Ha az állarnhataírnak elválasztásának problémáíét vetjük fell. ez vaíarníképpen
a XVII-XVIII. század szedtemét ídéeí. Úgy jelenik meg ez a kérdés. mint ami
elmúlt karokat érdekelt hevesebben. ma azonban csak~lméleti jelentőségű. ami

"nél sokikJaJ. fontosabb problémáink is vannak. Minden olyan hang, mely e kérdés
aktuális voltából indul ki, úgy jelen'iik meg, mínt konzervatív hang, s az egész
problematika úgy, mint >e&-v tWimódi, defenzívában lévő gondolatcsoport. Kérdés.
helyes-e ez így, igaz-e ez így1

Az államhatalmak elválasztásának elvében, mint a politika tudományának
mínden elvében, két elem ,keveredik egvmássaí ; az egyik az államelmélet jelensé
geinek leíeására, kategorízáíására, tJipi7lálásárn, rendszerezésére és megértésére ill'á
nyuló törekvés, a másik az á!lJlamélet jó irányba vaíó terelésére. amoralisták
szavával élve Ilrkölcsös, az uti~li-taristá!k szavával célszerű. az 'evoíucíonísték sza
vával haladó, egyszóval helyes berendezésére irányUló törekvés. Az állámhatal
mak, pontosabban az ál1wni főflllnJkciók tiPtzálására dmnyUló törekvés, csakúgv,
mrnt az állameJmélet legtöbb alapkérdésének első me,gfogalma~a az ökorra,
Arisztotelész-re megy vissza, az ál1amlhiatarrmaik elV1á1lasztásána.lt politikai-erkölcsi
követelménye pedig a XVII-XVIII. S'lJáZaÓi felviJlá.gosodás po,].itJikali. elméleteíre,
rníndenekelőtt Mcmtesquieu-re.

Arisztotelésznek az a helye, amelYIből történetileg az áblamhatalmak e1vá
lasztásának egész dogmaníkája elímdul, Polltli:kája IV. ikönY'Ve 14. fejezetében fog
laltatik: "Minden államszervezetnek három tényemje van s e három ténye2lÓ
szempontjából keH a komoly törvényhozónek megláJ11apíta.nia. hogy mind~k
államformának mi van javára... E:zekJnek eg.yike az államügyekcól tanácskozó
szerv.: a második a 1,ezet6 tisztviselői kaJr, a harmadiik pedig az igazságszolgáltató
testület." Arisztotelész ennek meglálllllllipÍtása után az ari~telészi ti:pi7Jáilás szx>kot..t
rnódszerével végígelemzí, hogy ennek a háIroan'államszervezetí tényezőnek milyen

.berencezése mik· külön-külön a küllönféle ál1amfonnálkrhoz legi.lnJk;á!bb. MéIt egy
szer előkerüí e hármas telosztas Arisztotelész EtiiikájáJban, ahol a törvényhci2lásr, a
végrehajtás és a bíráskodás az állttalános, a különÖ'> és az eg}"eS loaiktli kategó
riáival kerül párhuzamba, amínek az elméletben később jelentős folytatása lesz
majd.

• Elhangzott a szerző akadémiai székfogla16jallént 1114',- )anuAr U-An..
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Mielőtt asonban megkísérelnénk felvázolni azt a történeti pillanatot, amikor
Locke és Montesquíeu elméleteiben Arisztotelész tipizáló Ielosetása mínt az ál
lamhatalmak megosztásának pol,ilüikaJi-etikai, normatív követelménye lép újból elénk,
röviden érzékeltetnünk kell azt a fordulatot, melyet a keresztény államelmélet
s a belőle k.inótt modern álJlamelmélet az ókorival szemben jelent.

Az ókori államalmélet közvétlenebb vagy közvetettebb módon, az elvonás ala
csonyabb vagy magasabb síkján végsőleg ugyanúgy valantiképpen tanítaní. javí
tani. a jó ál~amvezetés titkát megközelítem akarta" míeut a középkori és az újkori.
Nem is beszélve Platóneól, Arisrz;totelésznek is mínden tipizáló és rendszerező

elmernunkaja végsőleg arra írányul, hogy belőle a jó államvezetés elvei levon
hatók legyenek. Az ókori államelmélet ennek során olyan' tételekhez jut el, me
lyeket a középkorí és újkori polJitikJaii gondolkodás sem tudott túlszárnyalni. A
döntő különbség mégis valahol az állambölcselő morálís hozzáállásában van, ab
ban, hogy a kÖZJéJplrori keresztény és az újkori Ielvdlágosult államelmélet tanító,
javító célzata rnögött valahogyan más, az ókori ál'1amelmélettől eltérő az erő

viszony az állambőlcseiő és a tényleges hatalmat gyakoríó államvezetés között.
Platón,' Arisztotelész és a sztoíkusox krHlikája akár idealista-utópista jellegű. akár
realista-gyakcolatt jellegű, az aktuális érvényesség és fölény minden tudata nél
kül hangzik eJ a valóságos hatalmat gyakoroló polttikaí erők közepette: ma is
csodálkozik az egész államelmélet azon, hogyan volt képes Arisztotelész, aki
Nagy Sándor nevelője volt, úgy megímé á maga Polatekáját, míritha a görög
városállamon kívül nem volna f'igyelemre érdemes poldtikaí képződménv a viIIá
gon, s míntha Nagy Sándor bírodalomalapítása nem a szeme előtt játszódott
volna le.

Valami egészen döntő változás kezdődik a keresztény. éspedig a nyugati keresz
tény államelmélet kezdetével. Szent Á.igostona:lak De Oi.vitate Dei. az Isten vá
rosáról, az Isten államáról szóló müve jelzi ezt a fordulatot. Furcsán hangoz
hattk ez, hiszen mi volna legalább annyira, sót mínden ókori államelméletnél
jobban távol a politikai hatalom aktuali1Jás~, mint az az államelmélet, mely
a földi uralmakkal szemben az Isten kitrályságát állítja szembe, Mégis, 'az euró
pai államelmélet fordulata- itt kezdődik. Kezdődik azzal a tétellel. hogy nunden
hatalom, míriden uralom a bűnbeesésnek, a bűnnek következménye, s csalois
annyiban menthető és igazolható, ha célja a bűnbeesés következményeinek a esök
kentése. Maisrzekulal'izált szóval ezt a tételt úgy fejezhetnénk ki: a hatalom
demoraldzái, a hatalom igazolásra szorul, á hatalomgyakortás csak valamiilyen
morálís célja révén kaphat igazolást, nyerhet felmentést.

Szó sincs azonban arról. hogy ennek a tételnek a hatása egyszerűen az esz
mék magától jövő, "sz.ellemtörténeti" hatásánál fogva vált döntő tényezővé az
európai állarnfejlődésben. Ilyen még soha a világon nem történt. Nem érdemes
belemennünk abba a nagyon divatos, de nagyon akadémikus üres vitába, melyet
ma is folytatnak akörül, hogya társadalmi reálís-matenálís visw~yok termik-e
az eszméket, vagy az eszmék befolyásolják-e a társadalmi fejlődést; a kérdés a
tyúk és tojás elsőbbségének kérdésére hasonlít, s nyugodtan feltehetjük, hogy

• ennek a kérdésnek a vizsgálata arra az eredményre vezetne, hogy a probléma
nem az elsőbbség kérdése, hanem a kölcsönhatás konkrét módozatainak a felde
rítése. Ezért kell e vonatkozásban igazat adnunk a szellemtörténettel szemben
álló realista szernléletnek, hogy az eszmék sohasem eszmei mívoltukban, az em
berek belátására. értelmére való hatásukban válnak ható erőkké, hanem míndíg
valami konkrét társadalmi, gazdasági, polltikaí s egyáltalán reális helyzeten ke
resztül. Szerit Agoston államelméletével kapcsolatban ezért hangsúlyoztuk a nuu
gati kereszténység jelentőséget: ez az államelmélet a keleti kereszténység terüle
tén éppen úgy érvényes volt s felte'hetől~,g éppen úgy gyakorolt szellemi hatá
sokat, mégsem véletlen, hogy .Szent Agoston a nyugati kereszténység szülötte, s a
nyugati kereszténység területén voltak meg azok a feltételek, melyek az ő állam
elméletét az európai államfejlődés konkrét hatóerejévé voltak képesek tenni. Ez
a "'feltétel a római birodalom bukása s az annak romiam alakult barbár fejede
lemségek helyzete volt. A keleti kereszténység területén épen maradt a kelet
-római birodalom, tehát épen maradt a hatalom bírtokosainak a fölénye az el
méleti, az· értelmiségi ember támada lomkrí tiká]ával szemben. Más volt a helyzet
a nyugat-római -:birodaloffill1l~, mely összeomlott. Emnek a bírodalomnak magas
értelmiségi kultÚJl"ája, ansztokratécus-demokratíkus közéleti hagyománya és tagolt
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és nagyszámú értelmiségi rétege volt, amelynek tagjai eljutottak odáig, hogya
politikai életnek - mint szónokok, ügyvédek, rétorok, törvénytudósok a pogány
korban, püspökök, teológusok, rendfőnökök a keresztény római birodalom idején
- aktív tényezőivé is váltak. Dmlókezhetünk .Ferlrero lendületes nekrológjáTa
Ciceró felett: vrlágtörténetí jelentőségben Caesar fölé helyezt. rnínt az első em
bert, aki nem volt sem nemes, sem katona, sem gazdag, hanem mint szónok és
állambölcselő értelmíségí teljesítrnényeí révén került a politika elsóvonalbeld
irányitói közé. Az értelmiségi elemnek az államvezetésbe való ilyetén belekerü
lése azonban a római birodalom nunden értelmíségí- kul túrája rnellett is az ókor
ban szórványos maradt. Osak a nvugatí birodalom bukása utáni anarchiában
válik az értelmiség, az elmélet szerepe egyetemessé és öntörvényűvé. Mi ennek
az oka? Az, hogy összeomlott egy hatalmas értelmiségi kuítúrával rendelkező

birodalom, s a romjain olyan ban-bárok jalapítanak íngadozó fejedelemS>ég~ket, akJiik
kétségbeesetten viaskodnak azzal az erejüket meghaladó feladattal, hogy egy
náluknál sokkalta fejlettebb társadalmat hogyan kormányozzanak a maguk tel
Jességgel prirnitív állarnvezetési techníkáival, egy páratdan tekintélynek örvendő
s összeomlásának időbeli ~ távolodás-ival mind mísztrkusabb ragvogásba kerülő VIi
lágbirodalom ernlékének az árnyékában. Ebben a helyzetben elemi szükségletet
elégített ki az az emberfajta, mely egyrészt a rórr.aí birodalom tényleges társa
dalmi hatalmainak az összeomlás-i után egyedül őrizte annak történeti tekinté
lyét, másrészt pontosan annak volt a bírtokában. amit az új ba,rbár királySágok
a Jegkeservesebben nélkülöztek. az ér:telmiségi kultúráriak. A püspök, a törvény
tudó, akler:ikus ebben a helyzetben teljesen új funkció elé került: azt a társa
ualornkrín.íkát, melyet addig rnerőben rnorálís és elmélleti síkon gyakorolt, konk
rét társadalmi funkcióként. Irányításként várták tőle a társadalom hatalmai, s
igy abba a helyzetbe került, hogy letéteményesévé válhatott azoknak a maga
tartási rnintáknak, eljárási módoknak, melyek a társadalom életét rendezni, prob
lémáit megoldani voltak. hi vatottak. S ennek atz egyedűládlú vielyzetben levő értel
miségi rétegnek a polettkat és erkölcs! kultúrája egy olyan eszmerendszeren ala
pult, raely a hatalomnak súlyos morálís íogyatkozással való eredendő megterhelt
ségét vallotta, Ez Szent Algoston vűlágtörténebí jelentősége s ezért számit!J.oHuk az
(, államelmeletétől azt, hogy az európai politikai. fejlődés a hatalom szüntelen ön
igazolásának és moralízálódásának a története. Bármennvlre követi is, mint fényt
az árnyéka, minden moraüzálódást él képmutatás elmélyülése, hosszu lejáratban
mégisasaik egy olyan Iejlődés- nyíhk meg eZJBn az úton, mely egyedül vezet Ici a
hatalom durvaságának szűk határai közül. A kereszténység és Szerit Ágoston a
bűnbeesés teológiai gondolatára fÜiggeszteMék szemüket. mikor az államot a bűn

gyümölcsének és következményének á1UítlOttálk be. ezenközben azonban, mondhatnánk
mellékesen, felfedeztek, nem elvi és nem eszmei síkon, hanem a reális társadalmí
tények síkján valamit, ami immár rnínden teológiától fiiJggetlenW. is közös kincse
az európai emberiség politikai tudatának: a hatalomgyakorílás demoralízálő voltá
nak, erkölcsi QlgJarolásra szoruttságának. osak erkölcsi. célkitűzések ál,t,ali igazolha
tásának a szükségességét.

Ezzel kezdődik Európában apolitilkad hataloengyakoclásnak az az átalakulása,
mely a hatalomviselés jellegzetes helyzeteit, míndenekelőtt a monarchikus ural
kodó és a .nernes helyzeteit mínd több morálís tartalommal tölti meg; a keresztény
fejedelem és a keresztény lovag magatartási mintáínak a kíalakuláséval. Ezzel
párhuzamosam alakul az égvházi rendnek, majd a míridínkább Iaicízálódó írástudók:
rendjének aktív közreműködésével a hűbériség rendszere, mely a társadalom anar
chiáját konkrét, egybefonódó. humanizált kölcsönös szo]gá:ltatásirendszerekre bont
ja, s a társadalom minden vonatkozásában ménden hatalmi helyzetet összekapcsol,
igazol s egyben humanizál valamiíven konkrét telóesitménnyel, funkelőval. sze
reppel. Ennek a fejlődésnek a betetőzését fo~aJ.ja formáiba Aquinói Szent Tamás
államelmélete. azzal a vtételével, hogy a földi törvény az istern törvény konkre
tizálása, konkrétabb. alsóbb fokon való megvalósulésa. Ezzel enyhül az á:2ostOllli
gondolat éle, de egyben szerosabbra fonódik a hatalomgyakorlásnak erkölCSi íté
let alá való vettetése is: a hatalmi helyzet tényleges áJllapotból szereppé, fUIllk
cióvá vá1Iik,. ami azzal a fontos következménnyel jár, hogya gonoszság. az i.~

ságtalanság immár nem merő rosszallö jelző egy-egy uralkodó neve mellett,
hanem olyan körülmény, mely Ja szerepet, a társadalmi funkcíót, vele együtt az
erkölcsi igazolást ilS semmivé tesei. Csak egy lépés még és már ott VagyUnk
a zsarnokgytdkosság tanánál. mely szerínt Ja ~g nemcsak az erkölCSi
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igazolást, hanem magát az uralkodói minőséget is megszüntetí, s így a zsar
nokot büntetlenül meg lehet ölni, mert hiszen nem uralkodó, hanem lázadó. Az
a szenttamásd gondolat, mely szeI'int a Iöldí hatalom a túlvilági hatalomnak
hierarohdkusan alá van rendelve, logikusan magába fog>lalta azt is, hogy az evi
lági hatalmak egymás között is erloölcsí rangjuknak megtelelően hierarchikusan
alá vannak rendelve egymásnak, s hívatottak az alájuk rendelt hatalom gyakor
Jásának módja felett erkölcsi ítéletet mondaru. Ez a gondolat megint csak nem
merőben w; eszmék síkján hatott, hanem azon a konkrét közegen keresztül,
mely a középkor áíllamelméletét jellemezte: az egymást keresztező, egymásba fo
nódó, egymást egyensúlyban tartó hűbéri viszonyok tömkelegén keresztül, melv az
ítélkező hatáJslköI"Öknek, juriszdíkcíóknak szétá~órendszerét valósította meg. Az
egész 'ítélkezésí hierarchia legfelső fokát a császárság hasonló igényeinek a megtöré
séveí, az egyház Igényelte magának. Párhuzamosan azonban azzal a Ieidődéssel.

melynek: SIOl"OO a mind jobban megerősödő monarchia ezt az igényt sikeresen
visszautasította, az egyház konkrét ítélkezéseí Í'gényélnek különféle megvalósításí
kísérletein keresztül új bízonyítékot kiaJ)Out az ágostom gondolat félelmetes ereje:
ha az egyház felsőséget igényel magáJnak a legfelsőbb világi hatalmak felett,
akkor maga válik legfelsőbb hatalommá s rajta is bebizonyul a hatalom demora
lizáló v.oltát valló keresztény tanítás. Az egvház, kísérlete tehát, mellyel -az euró
pm államok hatalrní híerarchiájának a legfelső pozíciójára tört, meghiúsult. A
monarchia sikeresen visszaveri mínd a föléje törekvő császári és pápai Ígénye~

ket, mínd pedig az állarnon belül - az egyház és a polgárság hathatós segít
ségével - a nagy hűbérurak és a földesurak önállósáaí igl'lnyeH. s úgy Játszik,
hogy a hatalom-koncentrációnak minden mást megsemmisítő gócává válí'k.

Ebben a fejlődésben a- reformáció hoz döntő f'orderlatot. Nem -azért, míntha
a monarchía további térfogíalásának gátat vetett volna: sőt bizonyos fokig c['ő

sítette ezt a folyamatot az egyház tekintélyének a csökkentésével De az üdvös
ségért viaskodó ember személyes és közvetlen erőfeszítésének az előtérbe he
lyezésével és a pápaJ és dogmatikus tekdntélyek "lerontásával az Indrvidualíz
musnak és kriirtrikJának olyan fo~yamatát indította meg, melynek hatása a teológia
és egyházszervezet hatérater túl is, az állarn tekintélyével szemben is hamarosan
érvényesülmí kezdett. Az la konkrét helyzet, melynek közegen . keresztül ez megtör
ténhetett, a XVI. századi angol és francia vallásharc volt, melynek során mínd
két országbari katolikus és' protestáns, trómgénylők kerilitek egymással szembe.
Ennek folytán a zsamokgyifkosságot, pontosabban a zsarnokuralkodó trónfosztását
és felelősségre vonhatóságát valló tan, mely elméletben megvan Szent Tamásnál
is, sőt erőteljesebben van meg, mínt KJá[vinnál.egyszel'll"e valóságos hatóerőve
válik: évtizedeken keresztül óriási európai politikai irodalom szűletik a kérdés
körül s wónigények, rnerényletek és polgárháborúk zajlanak a nevében. S mi
közben a szembenálló felek kölcsönösan zsarnoknak. httehagvottnak; jogvesz
tettnek nyídvámítják a másik felet, azonközben a személves , hitbeli meggyőződés

méltóságát megismert nemzedékek gyakorlati tapasztalatává váld'k az, hogy az
alattvalók az uralkodó uralkodói mínősítése kérdésében állást íoalaíhatnak. Ez
a fejlődés éri el csúcspontját az angol puritán forradalomban, ahol egy puritán,
polgári hadsereg győzedelmeskedik a rnonarchíán és arasztolcrácíán. és valóban
ítélkezni mer az uralkodó felett.

A hatalom demoralizáló voltát valló tanítás azonban bébizonyult a népen is,
azon másik tényezőn, mely az egyhá.zillál nagyobb sikerrel igényelte magának
az uralkodó feletti ítélkezés jogát. A hrá:lyt halálra ítélő, de egyben korlátlan
diktátori hatalmat bevezető arigól forradalom által kiváltott visszahadist tük
rözi Hobbes elmélete. Hobbes kifejti, hogy a legfelsőbb hatalom, a szuverén,
legyen az karály, oligarchia, vagy parlament, felett nem lehet.' semmiféle. a ha
talomgyakoríás igazságesságát megítélni tudó magasabb fórum, mert amelyik ezt
megteheti, az ezáltal maga válnék SZUVeTén" legfőhb hátalommá. Úgy látszott
ebben a pillanatban, hogy a modern, szekulaoízá.lt, a helyi rendi hűbérisérn té
nyezök erejét megtörő abszolút áillam k~arrakurr:ái~láival akár örökö., Király á i:] az
élén, akár népmozgalom által felemelt díktátor. teljességgel measzúník a közege
az ágostoni gondolat alkalmazásának. Egy olyan berenduzkedósben, melyet az
egyháZIi és túlvilági szankciók hamerejének a csökkenése s ugyanakkor a közéri
kori szétágazó, egymást egyensúlyban tartó társadalnn és. politikai erők foko
zatos megszűnése jellemez, vajon mflyen közegen keresztül válhat társadalmi
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hatóerővé az az elv, hogy az igazságtalanul gyakorolt hatalom nem kűlönbözik

a rabló erőszakától? Nem kell-e ennek a -tételnek szükségképpen éppen úgy a
filozófus elméleti moralizáíásává visszasüllyednie, mínt amilyen egy-egy ókori
bölcsnek az ókori despotizmusokkal. vagy a bizánci birodalommal szemben gya
korolt hatástalan, konkrét társadalmí közeget nélkülöző üres kritíkája volt?

Nem így alakult a helyzet. Nem így alakult, mert hiába koncentrálódott a
politikai hatalom - az egy AJng!ia kivételével -' Európa-szerte az abszolút
uralkodó kezében, a nyugati társadalom egésze. melyet a középkori társadalmi szerve
zés hivatástudattal töltött el, a polgári teflödés tömegerőivel ruházott fel, a refor
máció a tekintélyekkel való szembefordulásra bátorított. s a vallásháborúk a
hatalom relatívitásának a tapasztalatával ismertetett meg, tovább őrizte és to
vább fejlesztette a hatalom moralízálásának, humanizál ásának, funkciókká való
átértelrnezésének immár évezredes tradícióját. Ekikor születik meg a hatalmak
elválasztásának modem elve. mely már több és más. mint az állami főfunkciók

kategorizálásának arísztotelészí kísérlete, mert egy politikai-etikai .gondolat van
benne: az, hogy a hatalomgyakorlást a szuverenításnak, a hatalomkoncentrácíó
nak a megbontásával. belső, szerví tagozásával kell arra kényszeríteni. hogy a
maga helyessége feletti ítélkezésnek tényleg alávesse magát,

Az a történeti, polittkai helyzet, melyből ez az elv kínőhetett, Angliában
valósult meg, a Stuart-uralmat végleg lezáró második, óvatos dicsőséges for
radalomban, mely végleg biztositotta a parlament túlsúlyát a királyi hatalo-m
felett, anélkül, hogy az első forradalom médjára új -zsarnokí hatalmat i\Ittatott
volna uralomra, hanem egy bizonyos egyensúlyí álJapotot hozott létre. Ez az
egyensúly király, parlament s azon belül felső és alsó ház között, végeredmény
ben annak az egyensúlynak volt a moderruzált formája, mely a középkor .egész
folyamán egész Európában a monarehía és az egyes rendék között fennállott.
Ez az alapjában véve középkorias egyensúly 'kerül a dícsőséges forradalom után
egy, a puritanizmusból kínövő, de már teljességgel rnodern és szekularizált iel
legű publicisztika értelmezése alá s ezen az úton kerül kapcsolatba az ember
személyes szabadságának és méltóságának az elveível. Ennek a pohtíkai-Ideolé
giaí konstellációnak a legelőkelőbb publicistája Locke.

Locke kiindulópontja az évszázados, Arisztotelészre visszamenő s Angliában
különösen erős tradícióval bíró joguralmi gondolat modern megfogalmazása. Az
első kérdés Arisztotelész nyomán az, hogy mí jobb: emberek uralma, vagy a tör
vény uralma alatt állani. E kérdést Arisztotelész a pro és kontra argumentumok
felsorakoztatása után a törvény erralmának a javára véíaszolja meg. azonban
mínden különösebb morális pátosz nélkül. Locke ugyanem a kérdést nem mint
célszerűségi kérdést, hanem mínt az emberi méltóság kérdését veti fel és vála
szolja meg, magától értetődön abban az értelemben, hogy az embemek nem em
ber, hanem a törvények uralma alatt kell állnia, Ezt bizonyítani csak aikkor le
het, . ha az, aki a törvények végrehajtására hivatott,. azokat meg nem változtat
hatja, mert ha megváltoztathatná, úgy ebből az ember uralma. önkény és zsár
nokság származik. Locke mindebből még nem vonja le a hatalmak e1váJasztásá
nak a következményét, hanem csak a hatalmasnak a törvénnyel szemben való
kötóttségét, Alapvető művének egy más helyén 3.ZO'IlJban, ahol az államhatalmakat
csoportosítja, már megjelenik a törvényhozás. és végrehajtás ilyen értelmű szem
beállítása. Locke az államhatalmí funkciók felosztásáJban. kategorizálásában nem
követi Arssztotelészt, nyílván annak a logikai meggondolásnak az alapján, hogy
a törvényhozás és a végrehajtás a világon mínden álllallllvezetési funkciót metsző

alapvető ellentétek, melyek mellett a bíráskodás az állarn működésének csupán
egyik ágazata. A hármas számot azonban Locke is megtartja. s három állam
hatalmi ágat különböztet meg: törvényhozó hatalmat, belső végrehajtó hatalmat
és az állam külső viszonyaival kaposolatos végrehajtó hatalmat, melyet ó fede
rálís hatalomnak nevez.

Aoz. egész' probléma itt kerül kapcsolatba - Arisztotelész nyomán - az álta
lános (törvényhozás) és különös (végrehajtás) logikai ellentétével s ebl:)ől mind
a mai napig nem szabadult meg. Ez egyúttal tipikus példája annak, hogy míg
egyrészt a politikai gondolkodás elvonásar mi'IlQig ~ konkrét politiikad és társa
dalmi helyzet talajén szűletnek meg, 'Jg}"dllU!kkor az a törekvés. hogy általános
érvényű Igazságokhoz jussunk el, olyan sémákat állíttat fel velünk, melvek mínél
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frappánsabballl feleLnek meg a pildanatnyi helyzetnek, annál könnyebben dogmák
ká válnak és ha 'későbbi időponbban más szerkezetű valóságra kell őket aIkal
mazni, súlyosan megterhelik a konkrét feladatokat. Locke-nak azt a konkrét poli
Ukai fejlődést keldett ígazolnía, mely a polibikái hatalom tetíességét vagy túl
súlyát követelő angol monarehtát arra szorította, hogv hatalmát 05S7J!l meg. és
hatalomgyakorlásénak általános irányelveit egy másik szervnek, 'a parlamentnek
a közreműködésével és túlsúlya rnellett engedje kialakulni. Ezt a konkrét hely
zetet feszítette bele Locke abba la sémába, hogy nem jó. ha az általános szabály
alkotás és a konkrét [ogalkajmazás egy kézben egyesülnek. Ebből csak az igaz,
hogy a hatalom-koncentrácló önkénvra vezet, ha azonhan például olyan szerv
alkot általános szabályt és végez egyben konkrét végrehajtást, rnely akár Ö6Sze
tételénél, akár szakjellegénél, akér valamiféle közössésa ellenőrzöttségénél foll:Va
egyébként a hataiom-koncerrtrácíónak nem szerve, akkor magából abból a tény
ből, hogy általános szabálvalkotást és konkrét végrehajtást egyszerre végez, ön
kény nem származik.

Montesquieu Locik.e nyomán állította fel és az IlI11go1 alkotmány példáin mu
tatta be a hatalmak elválasztásának máig is érvényesnek tekintett formuláját.
Montesquieu újítása kettős: egyIrésZJt; ellentétben Locke-kal, akinél azon van a
hangsúly, hogy törvényhozás és végrehajtás egy kézben ne egyesüljenek, ő úgy
állítja fel a kérdést;' hogy az államhatalmakat egyáltalán egymástól el kell vá
lasztani. MásT'észt ő az, aki ebbe a rendszerbe a Locke federális hatalma helyett
- Arisztotelész beosztásához visszatérve - a birói hatalmat iktatja vissza. Bár
egy helyen emliti Locke nyomán a törvényhozó, végrehajtó és federális hatalmát,
azonban ott, - ahol részletesen kifejti az angol példát, ott világosan a törvény
hozó, végrehajtó és bírái hatalom hármasságáról beszél. így is került bele ez az
elv az európaí polatskai köztudatba. annál is inkább. - mert ellentétben Locke
nak e célra hasanálhatatían fedenálís hatalmával - a. birói funkció a maga belső
természete szerint nagyon is rászorul a hatalom-konceritráció hatásától való meg
óvásra, Mindezt Montesquieu az 1lI111gp,1 alkotmány példáján illusztrálja. Kétszáz
év óta csodálkozunk, hogyan érthette Montesquieu annyira félre az -angol alkot
mányt, hogy- benne a hatalmak megosztásának ilyen elvét vélte íelfedezní, holott
az angol alkotmány szermt a törvényhozó testület befolyást gyakorolt a végre
hajtó hatalomra a kormánybuktaeáson keresztül, visront a végrehajtó habalom
élén álló kiráily belefolyik a szentesítési jog folytáln a törvényhozó hatalomba,
nem is oeszéíve arról, hogy a bíráskodás és kÖZigazgatás' akkor alig voltak elvá
lasztva és a törvényhozó testület egyik része bizonyos kérdésekben ma is egyben
legfelsőbb bÍll'Ól>lá.gis. Ez azonban nem azt [elentette, hogy Montesquieu félreér
bette a problémát, csak azt, hogy tévesen fogalmazta meg a probléma megoldá
sára hivatott formulát. A probléma a hatalorn-koncentrácíó veszélyének a esök
kentése. s Montesquieu az angol alkotmány példáján nagyon részletesen és he
lyesen fejtette ki a törvényhozó <testületnek a királytól való Iüggetlenségét és a
bíróságoknak a széles körű, függeblen hatáskörét. Mindez valóban így volt és
van Angliáball1, ami azt jelenti, hogy két lényeges funkció, a testületi-ellenőrző

-törvényhozó funkció és a birói funkció ki van vonva a hatalom-koneentrácíó
legerosebb apparádusa: a lcicálly és kormánya hatásköréből. Az angol szabadság
tehát nem azért funkcionál, mert II hatalmak egymástól el vannak választva.
hanem azért, mert több hatalom áU egymással szemben s különösen körül van
bástyázva azoknak a tényezöknek az önállósága, melvek a hatalom-leoncentráció
veszélyét legdJnkOOb .rnegtestesítő végrehajtó hatalommal szemben állanak. A prob
léma tehát nem az, hogy az áltam tUiIllkcióit kategorizáljuk, azután kímondjuk,
hogy ezeket egymáJStól tűzön-vízen keresztül el kell választani, hanem az, hogy
a hatalom-koncentrácíó bármely szerví jelenségével szemben kell a hatásköröket
megosztani, tőle hatásköröket elvonni, vele szemben konkurráló hatalmakat meg
szervezní. Lá1lrbi. fogjuk majd, hogy ennek az alapgondolatnak az elhomályosulása
és a hatalmak elválasztásának az a dogmává emelkedése hogyan vezetett egy
csomó álproblémára és álmegoldásra.

A következő döntő esemény az áHamhatalmak elválasztásáról szólö elv törté
netében az amerikaí alkotmány. Me~n\lltuk., hog,y ez az alkotmány dogmatikus
merevséggel alkalmazza és 'követi Montesquíeu elvét, amit némelyek erénynek,
mások hibájánaktudnak be. Kevésbé van 'azonban a köztudatban az, hogy az
észak""8ll1lerika1 alkotmány S7...el'ZŐi egylálta1áJn _nem azért követték dogmatikusan
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'Montesquíeu elvét, mert demokranikus kötelességüknek teltilntették ponrosan be
tartaní előirásait. Azért követték, mert történetesen politikai szervezebük tör
téneti előzményeínek, meglevő imé7.ményeik belidegjZett technikáiának ez a séma
jobbaJn megfelelt, mint akim- Anglia, akár Franciaország intézményei. Megint
[ellemzö példája annak, hogy egy elv, egy eszme sohasém hat magában, hanem
rníndig valamilyen konkrét poll.tikai, társadalmi közegen keresztül. Mi volt az
észak-amerikai fehér lakosságú gyarmatok politikai szarvezetének á jellemzője?
Az, hogy volt egy végrehajtó hatalmuk, az an'gol korona által kínevezett kor
mányzó, aki lényegesen függetlenebb és hatalmasabb volt, mnt a maga területén
az angol kormány, mert nem a gyarmati törvényhozó tesrtillettől függött, hanem
a távoli angol koronától. Két jeHegzetes angol és európai elem hiánymtt tehát
ebből a szerkezetből: hiányzott, mert teljesen távo1i volt, a cselekvő lrormány
tól különálló szímbolíkus államfő intézrilénye, és hiánymtt a törvényhom testü-.
letnek a végrehajtó hatalom SlZámonkérésére irinyluJó joga. Ebben a helyzetben
a szabadság biztosítéka csak az lehetett, hogy mínél több hatáskört bi~ítand a
törvényhozó testületnek és a biv~, s ezeket fé1~enyen őrizni, kü.l.ön.
tartani a távoli angol koronát képviselő kormán.yzótól. A függetlenségi harc for
dulatávaf az egész szerkezet demokratízálására Illem kellett mást csináJq.i, IllIiint
a kormányzókat, és a kormányzók mill1ltájára - s nem a távoli, láthatatlan an
gol király mintájára - megszervezett elnöki tísetséget idólegeseé és a nép válasz
tásától függővé tenni, s előttÜl11k van az amerikai prezidenciális demokratikus
alkotmány, meíyben az államIői és millliSlZJterelnöki f,wnkciók egy kézben egye
sülnek, s a törvényhozó testület nem buktathat kormánvt, viszont. ha akarja, a
kormánnyal szembenálló módon gyakorolhatja a törvér:lyiho2Jást. Term.éslzetszenl.en
illeszkedik ebbe a rendszerbe az ugyancsak függ.e1Jl.en hannadik hatalom, a bíró
sági, mely két tlyen módon mereven szembenállö hatalom között azt a fÓrurnort
képviseli, medy mínd a végrehajtó, mind a törvényhozó hatalommal .szemben
őrködik., hogy hatáskörét túl ne lépje. Az amerika! aJkotmánynaik döntő hatása
volt az európai poliJJiIka,i fejlődésre: az első elvi alapon készült, modem demok
ratikus alikotmány volt, mely nagyon pontosan m~elel,t Montesquieu elVi köve
telményeinek, s létrejöttétől kezdve nagyobb zavarok ·néliküll funkcionált. Persze,
valójában nem azért funkcionált, mert· Montesquieu sérnájának megfelelt, hanem
rnert a hataíom-koncentrácíó csökkentésének egy hosszabb időre visszanyúló pom;'
takaí gyakorlatán alapul t.

A flrnlI1cia forradailom során kerül sor azután a montesquieu-í elvnek, mely
nek i.dőközben az észak-amerikaá siker az eddigdtnél többszörös tekintélyt biz
tosított, Európában való alkalmazására, Az államhataamak montesquieu-i elvá
Iasztásának alkalmazása azonoari EuOOpálban a legJltlü1önbözőbb területeken súlyos
nehézségekbe ütközött.

Az első akadály, melybe a hatalmak felosztásának elve ütközött, az isteni
jogot megtestesítő európai monarchia százados intézménye. Míg Amerikában az
isteni jogot csak közvetve megtestesítő gyannati kormányzó volt a hatalom lát
ható alakja, s a probléma az volt, hogy hogyan lehet őt a nép által választott
kormányzóval helyettesíteni, addig Európában a monarohia i.~tem tekiintélye foly
tán egy évezred alkotmányharcai mínd arra irányultak, hogy az uralkodói funk.
eiét az uralkodó tekintélyének látható sérelme nélkül mindinkább spiri1JUaliZál
ják, elszemélytelenítsék s a hatalmat tényleg gyakorló kormányszervezet Ö66'ze
tételére nyerjen a társadalom befolyást. A monarehía tehát nem illett bele a
montesquíeu-í elmélet kereteibe, mert oly nagyereiű, kö2Jponti jelensége volt az
állarnszervezetnek, mely túlhaladta azt, hogy egyszerűen a "végrebajtó hatalom
fejé"-nek lehessen nevezni. hanem szerepe sokkal inkább a szuverénnek, VagYis
a törvényes hatalom legfőbb forffisálllak a szerepe volt, mind törvénvhozéí, mind
végrehajtói, mínd bíráskodás] tekintetben. Vagyis ugyanakkO[", amikor a kor
mányhatalom kézzelfogható hataiom-koncentráciödát kél>viselte, egyúttal azt a
szerepet as betöltötte, amit az amerdkai alkotmányban a míndhárom áJJlamhata
lom forrásaként szereplő nép betöltött. Egy ilyen testes politikai. hatalmasság nem
volt hajlandó könnyen tűrni, hogy oa hatalmak elválasztásának nevében a 4Ör
vényhozásban való szerepe megszűnjék, az európaí alkotmányos mozgalmak pedig
nem voltak hajlandók a kormány angol rníntájú parlamentáris felelősségre vo
násának a lehetőségéről lemondani. Jól éreZbéIk ugyanis, hogy a vé~haj1:ó hata
lomnak arnertkai típusú teljes függetlensége csak azért nem veszedelmes a pO}i-
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tikaí szabadságra, mert a végrehajtó hatalom fejét rövid időszakra a nép választ
ja; ellenben egy örökletes uralkodó .ugyani,lyen helyzetben a politikai szabadság
szempontjából még akkor is túlnyomó erejű, ha a törvényhozásban háttérbe is
szorítják. így azután egy évszázadig Európában minden alkotmányvita, melv
monarchíkus és demokratikus tényezök között montesquíeu-í kategóriák segítsé
gével folyt, míndíg abban az ellentmondó formában zajlott, hogya demokratikus
erők a hatalmak elválasztásának elve alapján az uralkodó törvényhozási szere
pét, vétójogát vonták kétségbe, az uralkodó pedig ugyancsak a hatalmak elválasz-

. tásának e~ve alapján a törvényhozásnak a végrehajtásba való beleszólásat akarta
, korlátozní.

De nehézségeket okozott a montesquieu-í elv abban az esetben is. ha az ural
kodó az angol fejlődést követve, hajlandónak mutatkozott magát arra az elsősorban

szirnbollkusnak, . reprezentatívnak látszó szerepre szoríttatni. amívé az angol ki
rály szerepe redukálódott. Éppen ezért ugyanis. mert az európai alkotmányos
élet gyakorlata a szabadság biztosítékát míndenkor a kormány megdönthetőse

geben, Iabihtásában látta, tartozott hozzá ehhez szükségképpen egy nem megdönt
hető, vagy legalábbis nem megdöntésre szánt szírnbolíkus államfő, akár öröklé
tes király, akár valaki más, aki a kormánnyal szemben az állandóságot, a foly
tonosságot képviselje. Ezért a köztársasággá alakult európai államok is előbb

-utóbb mind beidlesztették alkotmányukba a király szarepét folytató államfőt. az
elnököt is. Ennek az államfőnek a montesquíeu-í funkciók egyikét sem lehetett
tulajdonítani: törvényhozási szerepe csakúgy, mint az angol királyé, mínden vo
nalon visszaszorulóban volt. mindettől azonban nem vált végrehajtó szervvé.
mert nagyon is világosan különbözött a kormánytól, hanem bizonyos szímbolikus.
regulatív, ínteeímísztíkus, válság-áttudaló funkciót látott el. Míndeme nehézségek
áthidalására fátta szükségesnek Benjamin Constant a hatalmak montesquíeu-í
elméletét egy negyedik, regulatív hatalomnak a feltételezésével kiegészíteni. Hogy
Ilyennek is kell lenrue, ez nem az elméletnek, s nem is az örök érvényű cél
szerüségnek a követelménye, hanem a begyökeresedett európai államvezetési gya
korlatnak. Constant saját politikai pályáján tapasztalta meg a monarchíkus elv
és a monarchía szívés erejét a kontinentális Európában és ugyanakkor a saját
alkotmányjogi ~te_rvezgetéseiből szűrhette le azt; hogy még a monarchia vissza
verese esetéri .is mermyíre nehéz az európai polítdkaí gyakorlat kialakult útjain
egy reprezentatív és regulativ államfő nélkül kormámvozní. Az államfői, regulatív,
felügyelői hatalomnak a beiktatása azután egyaránt felhasználásra került mind
a monarchía, mind az alkotmányosság hívei részéről, Egyrészt ugyanis nagvon
jól és nagyon kényelmesen jött azokinak az államvezetőknek. akik országuk kor
mányzását a monarehia döntő szerepenek felszámolása, a rnonarchía hatalmi
igényeinek a vísszaverése nélkül akarták modernízální. Ilyenek voltak elsősorban

a német államok, ahol a monarchía egészen az első világháborúig körülbelül
ugyanam a döntő szerepet őrizte meg. amit a francia alkotmányosság történe
tében XVIII. Lajos restaurációs monarchíája tudott biztositani, magának, pontosan
abban a korszaleben. amikor Benjamin Constant a maga elméletét felállította.
Másrészt az a:lkotmányosság híveinek az államfői hatalom felvétele arra szolgált,
hogy ennek címén mínd a törvényhozásban, rnínd a végrehajtásban a monarchía
beleavatkozásí igényeit visszaverjék.

A másik nehézség, amely a hatalmak elválasztásának montesquícu-í elvét az
európai a1Jkialmazásban nem is annyira nehezítette, rnin t inkább meghamisította,
az az európai hivatalnoki karnak a jelentős nyomása volt. Miközben az alkot
mányosság előharcosai a törvényhozó hatalom különállása jegyében víssza akar
ták utasíltani a kárálynak ct törvényhozásoa való beavatkozását. vétóiogát, ugyan
akkor a, végrehajtó hatalom,.vagyis valójában a mögötte álló hivatalnoki kar a
rnontesquieu-í elvre való hívatkozássaé a törvényhozás. különösen pedig a birói
hatalom beavatkozását próbálta visszautasítani. Oly módon, hogy a bíráskodás
nak a közigazgatástól való eíválasztését 'fordított értelemben, a maga javára
próbálta kíhasznální s azt hangoztatta,· hogy a közigazgatás aktusai nem kerül
hetnek megítélés alá, mert ez ellenkeznék a hatalmak elvál-ásának az elvével.
Ez azután tj,prkus példája a dogma öntörvenyű és saját céljával ellenkező értel-
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mezésének, rnely így lehetőséget adott arra, hogv a hatafom-koncentrácíó modern
szervezete, a közrgazgatás, a hatalmak elválasztásának elvét, melvnek lényege a
hatalorn-koncentrációval való küzdelern, a maga ellenőrízetlensége' érdekében
a maga javára használja ki. A közigazgatási bíráskodást ezért ma is a legtöbb
európai államban hátsó ajtókon, komplikált, külön szervek formájában kell be ..
csempészni, mert a közigazgatás egyszeru bíróí ellenőrzése a dogmába ütközik,
Persze él dogma ereje mögött itt ís egy reális társadalornszervezetí erő. a modem
közigazgatási apparátus áll, rnelv a dogmatikus ellenállás erejét adja,

Végül a harmadik nehézség. amely a montesquieu-I elv alkalmazása során
felmerül t, az, hogya politikai közírodalom Locke nyomán a törvényhozó hata
lom és él végrehajtó hatalom szembenállását az általános és a különös szemben
állásával fogta fel azonosnak. Elbbód. tehát az következett. hogy rninden általános
szabályalkotás, ha még annyira nem is volt a szabadság ügyével és a hatalom
-koncentráció veszélyeivel összefüggésben, szükségképpen törvényhozási kérdés
ként, ezzel szemben nunden konkrét szabályalkalrnazás, ha még annyira kényes
kérdésekre vonatkozott is, végrehajtási kérdésként jelent meg. Ez különösen a
modern, szakszerű igazgatásnak a XiX. században nunden addigít meghaladó

_ megnövekedésével kapcsolatban vált egészen súlyos problémává. Ennek folytán
ugyanis olyan szakmai kérdésekben ís, rnelyekre a nagy taglétszámú választott"
törvényhozói testületek teljességgel illetéktelenek voltak. a törvényhozás fenntar
totta a végső határozásnak. főleg pedig a végsőleges fokon való módosításnak a
jogát, ami a gyakorlatban igen gyakmTI arra vezetett, hogy szakértő szerveknek
gondos és az elmélyült európai szakszerűség jegyében elkészült tervezetei a tör
vényhozásban teljességgel kicsinyes hatalmi és politikai szellemű változtatásoknak
voltak kitéve. Ez azután bőséges adalékokat szolgáltatott a kontárség modern
térfoglalásának illusztrálására. Ami annál súlyosabb volt, mert hiszen a hatalmak
elválasztásának értelmét adó, alapvető gondolatnak. a hatajom-koncentrácló visz
szaszorftásának a szempontjából nem következett a törvényhozásnak a szakszerű
séggel szemben való kíjátszása, sőt ez inkább a törvényhozásban ilyen módon
megjelenő hataíom-koncentrácíó romboló hatását Illusztrálta,

Végül külön nehézségeket okozott a hatalmak elválasztásának montesquieu-i
elvét a népszuverenitás rousseau-i elvével összehozni. Rousseau gondolatmenetében
a hatalmak elválasztásának nincs helye: ott egyszerűen a szuverén nép helyettesítő

dik be' a szuverén uralkodó helyébe. A francia forradalomban ennek
alapján nemcsak a hatalmak elválasztásának megvalósítása vetődött fel,
hanem a népszuverenttás alapján az elv teljes elvetése is, s erre épült
fel a konvent míndenhatósága. A konvent rnűködésének tapasztalatal azonban
újból megerősítették a korlátlan hatalom-koncentráeíó demoralizáló hatásának
régi tapasztalatát. Igy mindkét elvet valamilyen formában egymás mellett kel
lett tartani, ami azt jelentette, hogyanépszuverenitás elve, pontosabban az
egyakaratú. cselekvő nép absztrakciója zavaró mornenturnként maradt meg a ha
talom elválasztásának elve számára: a három rnorrtesquieu-í hatalom közül a
törvényhozói fölött folytonosan ott lebegett az fi többletérték. hogy nemcsak a
három hatalom egyike, hanem mint képviseleti szerv. egyben a népszuverenítás
nak is inkább letéteményese, mint a másik kettő. Mínthogv ez a hatalmak egyen
Súlyát rnegbdíentette, az elmélet úgy talált kiutat, hogy külön felvett egy alkot
mányozó hatalmat, amelyik á törvényhozó hatalomtól külőnálló hatalomként a
többi hatalom hatáskör-elosztását van hivatva megszabna. Ez azonban erőltetett

kísérlet maradt, mert a Iegtöbbiorseágban az alkotmány létrehozására hivatott
szerv végeredményben nem más. miJnt egy különlegesen kvalifikált törvényhozó
szerv, vagy pedíg egyszerűen a közönséges törvényhozás, csupán más szavazási
és tárgyalási módok mellett. Sőt voltak országok, amelyek az alkotmány-törvényt
és a közönséges törvényt teljesen egyfonna szabályok szerint hozták létlré' anél
kül. hogy ebből bánnitéle fennakadás származott volna. Ilyen mődon nehéz
volt II külön alkotmányozó hatalmat a helyes államélet vagy a logíka szüksée
szerü követelményeként beállítani; liJnkább a n)S$Z általánosításból kiinduló el
mélet zavara volt az egész, mely abból S7B.rma2X)tt. hogy" a népszuverenitást a
hatalmak egllikeként akarták az egész rendszerbe bei.llesztenJi. Ez a beiktatás
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egyben az egész népszuverenízás-ideolőgía eredendő hibáját is felfedi. azt tudni
illik, hogy a népszuverenitásból absztrakelót csinál, nem pedig állandóan élő és
ható erőként képzeli el. Csakis ez az absztrakció kívánhatja meg, hogy "alkot
mányozó hatalmat", vagyis egyetlen alapszabály létrehozására és módosítására
korlátozódó tényezőt csináljanak belőle.

Mindezek a nehézségek arra vezettek, hogy az államhatalmak elválasztásá
nak elve az európaí vközgondolkodásban a XIX. század második felétől nem fej
lődött tovább. Bízonyos követelményei, melyeknek gyakorlati jelentősége az elv
től függetlenül is megvolt, az európai államfejlődés közkincsévé lettek: igy a
közigazgatás és bir"clSkodás elválasztása. a bÍTói függetlenség, a tőrvénvhozásí

hatalomnak. a rnonarchíával szemben való önállósága. Az elv egészben azonban
a maga kla5S7Jilkus s Ameriilkában m~mósLtoItt fonnájában Európában sohasem
tudott uralomra jutni, hanem kJialakruiltalk az elv áttörésének állandó és szokásos
módjai: a parlament beleszólása a kormány vezetésébe. a hívatalnokí kar rej
tett, de döntő szerepe az általános szabályalkotás terén, a közígazgatás ilyen vagy
olyan formájú bírőí ellenőrzése. A poJ.iiflikai elméletben mindennek az indoklásá
ra és megmagyarázására lcialaikruLtak a s:mkiásos pozíciók és lehetséges megoldások,
amelyek milTld egy ugyanazon mákutcába torkoUottak és igazi kiutat. loeíkaí
összhangot nem martattak. A probléma kezdett több vonatkozásban túlhaladottnak
feltűnni. AkTitíka az égész montesquíeu-í épitményt kíkezdte, éspedig egyszerre
az idealizmus és a történelmi marterialiizmus oldaláról.

Az Idealista kritika a montesquíeu-í elmélet logikai tartalmát kezdte ki. s
az egész kérdést úgy tette fel, hogy Montesquieu felosztása megfelel-e az állam
hatalom különfélé fQlItkcióiról fe1Jáíllítlható rendszerezés tudományos i~nyeinek. En
nek alapján mínden kritikus elÓ500r is azt állapította meg, hogy a bírói hata
lomnak külön való szerepeltetése hibás. mert a birói funkció éppen úgy általá
nos szabályokat alkalmaz konkrét esetekben. mínt a végrehajtó hatalom. melytől

csak tárgyában különoözík, s i!~y valójában csak a végrehajtó hatalom egyik ágazata.

Ezzel az áJlamhatalmaik elválasztásának elvét vísszavíttük oda, ahonnan ki
indult, Locke-nak ahhoz a tételéhez. hogy- van általános törvényhozás és konkrét
végrehajtás. Ez.. azonban Locke-nál csak azért volt fontos, hogy kímondhassa,
nem jó, ha azok, akik a törvényeket végrehajtják, egyben meg is változtathatják
őket; ha a törvényhozás és végrehajtás elválasztása illem politikai irányelv. csak
tudományos rendszerezés, akkor, annak telie&')éggel érdektelen; mert az. hogy az
államhatalom múk:ödése általános' S'lJaibályalkotásból és konkrét végrehaitásból
áll, nem olyan ~ű1önoo megállapítás, hogy erre külön "elveket" és ..hatalmakat"
legyen érdemes építeni. Hogy a tudományos rendszerezésnek ezt a vérszegény
eredményét el lehessen palástolni. a tudományos rendszerező kedv a Benjamin
Constant által fe:LáJilított felügyelői (áJJamfői) hatalomra vetette magát, melynek
kompldkádtsága a kategorizálása önkény számára több lehetőséget adott, mint a
világos és áttetsZŐ bíróí hatalom, Igazi tiS7J1láJ7Jás azonban itt. sem jöhetett ki a
logíkaí tudományos elemzésből. rnert az államfői hatalom. mmt láttuk. színtén
nem szükségszerű-loglkaí, hanem történeti-gyakorlata kategóriája a politikának.

Jellemző példája ennek. az egész, álJ.itólag tudománYOS rendszerezésre beál
lított l~kaii és ideaJisztikus kritJikának Concha Győző elmélete, meJy azon az
alapon különböztet meg törvényhozói, végrehajtói és felügyelői államhatalmat.
hogy ez megegyezik. az akarat belső folyamatának tagolódásával úgy, hogy a
törvényhozás felel meg a belső akaratelhatározásnak, a végrehajtás a :k:iilsó cse
lekvésnek és a felügyelői hatalom a kettőt összekaoesoíó végelhatározásnak. Sem
mi sem indokolja azonban e teljességgel kínban fogant és erőltetetten tudományos
kategorizálást, mert Concha a legkevésbé sem tudja vaüöszínűvé tenni sem azt.
hogy az államhatalom működése az emberi aikarat működésével analóg valamí
volna; sem azt, hogy az emberi akerat belső lefolyása pontosan igy tagolódnék
háromfelé. Kapunk tehát egy olyan felosztást, amely a hatalmak elválasztásának
igaz.i politikai-erkölcsi értelmét és céljait teljesen elhomályosítja, anélikül, hogy
tudományos értéke volna.
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A másik kritika az államhatalmak e1vá1asztásálllak elvét az osztályharcos szo
cializmus oldaláról érte, mely az államhatalmak elválasztása mögött szemben
álló osztályok harcát ismerte fel s ebből levonta azt a logikusnak tűnő követ
keztetést, hogy az osztályok rnegszűnése után, az osztály nélküli társadalomban
nem levén osztályharc, nem lesz értelme az államhatalmak elválasztásának sem,
hiszen rnínden államhatalom egyaránt az osztatlan s osztálytalan nép kezében van.
Ugyanaz a gondolatmenet ez, melyet a francia forradalomban a néoszuverenltás
szígorú hirdetői, majd utóbb - inkább elméleti meggondolások alapján - a
XIX. század középén Eötvös József vallottakt a nép uralomra jutása utálll a
nunden vonalon a nép kezébe jutott hatalmak megosztása tárgvtalanná . válik.
Az osztályharcos szocíalízmus ezt a tételt vette át, csupán több és társadalmibb
tartalommal töltötte meg. Ez a felfogás valósul meg a szovjet alkotmányban.
mely, bár tagolt és fejlett alkotmányforma. az államhatalmak elválasztását, egy
mástól való Iüggetaenségét, mínt elvet nem fogadja el.

Az államhatalmak elválasztásának marxista értelmezése rnögött valóban ott
áll az az igazság, hogy a végrehajtó hatalom és a, törvényhozó hatalom történeti
feszültsége rnögött történetileg rejtőzött, sőt nem is nagyon rejtőzött a monarchía
és a vele szembenálló társadalmi erők harca. De már a bíróí hatalom nehezen
azonosítható bármiféle külön osztályerővel. Az egész magyarázatból valójában
csak annyi a tanulság, hogy az államhatalmak elválasztásáról szóló tan kíalakulá
sában valóban döntő volt az a tény, hogy Európában, elsősorban A~tiában év
századokon keresztül tartó történelmi egyensúly alakult ki a feudális 'társadalmi
erők és a demokratikus társadalmi erők között, s aránylag hosszú időbe telt en
nek a két tényezőnek hatalmi átváltása. Ez a hosszabb ideig tartó egyensúly
alkalmat adott annak az általános politikai-erkölcsi elvnek a felismerésére és tech
nikai kidolgozására, hogya hatalom-kencentráció újból meg újból megjelené de
moralizáló hatásait Slikeresen ellensúlyozhatní a hatalmak elválasztásával. egy
mással való egyensúlyba hozatalával. Ezt a Ielisrnerést azonban az osztály nél
küli társadalom sem teszi' tárgytalanná. Az, hdgy a Szovjetunióban a hatalmak
elválasztásának elve, s a benne rejlő erkölcsi s gyakorlati igazság nem talált
eddig visszhangra nem azért van, rninrha az osztály nélküli társadalom fel tudta
volna találni azt a hatalom-koncentrácíót, amely nem demoralizál, vagy a hata
lomnak egy olyan technikai szervezetét, mely az államhatalmak szétválasztása
nélkül hatásos védelmet biztosít az önkény veszedelmével szemben. Hanem azért,
mert a Szovjetunióban a teljes monarchíkus abszolutizmusróla teljes népuralomra
való átmenet olyan gyors, egyik pídlanatról a másikra való volt, hogy a hatal
mak. elválasztásának a gyakorlata nem kapott konkrét közeget: a cári uralom
alatt nem volt tere, utána pedig egészen másféle problémák kerültek első helyre.
Meg vagyok azonban győződve arról, hogy a szovjet államszervezet további fej
lődése során kti fog derülni, hogy ez az elv szükséges és az ös2'JtáJyharc esetéri
kívül is használható.

Sem az idealista, sem a történelmi materaalista krítíka nem hozott fel tehát
olyan döntő érvet, mely a hatalmak el választásának követelményét tárgytalanná
tette volna. Mánthogy azonban a hataJmak elválasztásának elve, mint azt a fen
tiekben bemutattuk, fejlődésében megrekedt, a kétoldalú elméleti kritika· elért
annyit, hogy az elv kikerült az elmélet érdeklődésének köréból. Úgyannyira, hogy
erre a gondolatkörre való mínden tekintet nélküJ fej1óctött ki a vele oly rokon
politikai pkrrahzmus, a rnodern államelmélet egyik legjelentősebb Irányzata, mely
egyrészt az államélet jelenségeinek az elemzése során arra mutatott rá, hogy az
állam feltételezett egysége és szuveremtása mögött a hatalmi gócok sokasága áll,
főleg a gazdasági élet nagy érdekképvíseleti szervezeteí formájában, másrészt a
helyes államfejlődést krrajzoló politikai iránymutatás síkján azt javasolta, hogy
a jövő államának közjogába épüljenek bele a hatalomnak ezek az eddig közjogon
kívülí jelenségei. Mindeme gondolatmeneteleben újból meg újból felmerül az az
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aggodalom, hogy a mindinkább szociahzádódó államszervezetnek főleg gazdasági
téren óriási módon megnövekedő bürokratikus apparátusa olyan hatalmi lehető

ségeoket nyit meg. melyekkel szemben a szabadság eddigi közjogi formái esedeg elég
teleneknek bízonyulnak. Mégsem tőrténteddig átgondolt kísénlet arra, hogv a hata
Iom-koneentrácíó eddig. ismert leghatékonyabb ellenszerének. a hatalmak elválasz
tásának az elvét belevonják a haaalom-koncentráoíó modern veszélyeinek elhárí-
tására irányuló maii tervekbe, .

Egészen másképpen alakul azonban a helyzet, ha a hatalmak elválasztása
naik elvét kiemeljük abból a lomtárból. ahová a politikai intenciók és a nehéz
kes elmélettesség vaskalapossága vetették és beállitjuk 'az európai társadalomfej
Iődés ama rnésréí évezredes tradícróiéba, mely a hatakan-koncentrácíőval szembe
állítja a hatalomgyakorlás ésszerű, emberséges és igazságos célját s csakis ennek
a célnak jegyében teszi Iehetővé a hatalom önlgazolását ; s kiemeljük a hátal
mak elválasztásának elvéből azt a tartalmat, hogya hatalomnak erkölcsi igazo
lásra való szorítását technikailag a hatalorn-koncentrácíó megbontása, a funk
ciók tagolása s egymással szembenélfő, különleges öntudatot kiaJaJkító hatalmi
eentrumok k,iépítése révén lehet Iegeredrnényesebben elérni. Ennek a jegyében
találhatjuk csak meg, hogy ma meanyiben érvényes s a jövőben még hol alkal
mazható a hatalmak elválasztásának elve,

ÉríntetJeníil érvényes a bírói hatalom függetlenségének az elve: minden azőtaí

tapasztalat csak megerősítette azt, hogy a bíráskodás funkciója a hatalom-ken
centráció legkisebb érintésétől óhatatlanul megromhk. Fordítva azonban nem áll:
a bíróí ellenőrzés, mmthogy nem a hatalom-koncentráciö oldaláról indul ki,
egyáltalán nem ártalmas a közigazgatás számára, legfeljebb olyan pontokon, ahol
a -gyorsasá&-l'lak különös [elentősége van: itt tehát az önkénnvel szemben más,
gYakorlatiasabb ellenszen kell kerescünk.

A törvényhozás ÉS végrehajtás elválasztása már ,lényegesefI komplexebb kér
dés. Itt is áll az, hogya törvényhozásnak a végrehadtást végző hatalmi appará
tustól való függetlensége döntően fontos, ezzel szemben a végrehajtásnak a tőr-

vényhozéstól, pontosabban a törvényhozást rendszerant végro népképviselettól való
fuggősege, felelőssége nemhogy káros volna, hanem nagyon is szükséges, A tÖI'- ,
vényhozásnak míndennemű áltaíános szabályalkotással való azonosnak vétele azon:
ban sok félreértést és zavart okoz. Az a funíkció, melyet szabad emberek társa
dalmában Jegalkalmasabban a népképviselet végezhet, s amelyet a végrehajtástől

Iüggetlenül kell berendezni, sőt annak ellenőrzésére'feljogosítanL elsősorban nem
rnínden általános szabályalkotás, hanem a legfőbb Irányítés és ellenőrzés funk
ciója. Erre nem annyira a törvényhozó, hanem. Arisztotelész elnevezéséhez vissza
térve, a "közügyekről tanácskozó" szerv elnevezése illenék legjobban. Hog,y ez il

szerv az általános szabályalkotásból mit tart tenn magának és rnit enged át 
részszerűbb, smkmai kérdésekben - más szerveknek, oly részletkérdés, melv a
hataiom-koncentrácíó veszélyei szempontjából kevésbé lényeges. Ebben nagvon
sokféle techníkaí megoldás képzelhető el, kezdve a törvényhozó szerv szakbizott
ságainak erősebb kifejlesztésén és végezve külön szakszerű törvényszerkesztésí
szerv beállítasán - esetleg a birói hatalommal összekapcsolva. Ha számításba
vesszük, hogy a népképviseleti S1J€CV maga is válhat a hatalom-koncentrációe;ó
cává, bár ennek kisebb a veszélye, mínt a végrehajtó hatalom, a közagazgatási
apparátus részéről, akkor egyenesen kívánatosaak tarthatjuk egy bizonyos fü~et

lenséggel felruházott kíilön szakszerű törvényszerkesztö és egyeztető S7f.!l'V fel-
állítását. .

Ennél sokkal érdekesebb kérdés, hogy mílyen modern tartalmakkal tölthetjük
meg az államhatalmak elválasztásának elvét s a modern államélet mifeJe prob

.Jémáíuak a megoldásához hasmálhatjuk fe] Hogy erre telelhessuna. nzt kell meg
kérdeznünk, hogy a rnodern államéletben hol Ienvegetnck a hatalom -koncent
ráció új jelenségei, új gócaí.
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Az első ilyen góc az államhatalom ga.zdaság,i kiterjes'Zlkedéséból n6tt ki. A2.
államhatalom a modern gazdasági fejlődés következményeképpen sokkal S7..élesebb
gazdasági tevékenységet folytat, rnínt a történeti fejlődés folyamán valaha iS. Ez
éj gazdasági tevékenység mindenekelőtt rnínden vi1ágnézettől függetlenül előidézi

az álllamhatailom gazdaságpolitikai szerveínek anyagi kcrrumpálédását. Másod
szor, s ez talán súlyosabb, magával hozza a ~gi élet bürokrati!kus és im
peratív megszervezését, Nincs sok értelme, ha míndennek a ves2lélyeivelszemben
olyanfajta rendszereket kívánunk vissza, ahol ezek a 'ves7Jélyek még nem állottak
fenn. Gyakorlatilag ez a visszafejlődés egyszeruen nem lehetséges, és a fejlődés

további folyamán minden jel szerint mínd kevésbé fog menní. Ellenben fel
merül annak a kérdése, hogy mdféle szervezetek léteznek, vagy léte&íthet&, me
lyek az anyagi és hatalmi korrtUmpálooással szemben ellensúlyt jelentenek. Ilyen
szarvezetek a szemünk előtt nőttek nagyra azért, rnert az államhatalom gwr.da
sági tevékenysége nem nélkillö'lJheti az egyes tennelöknek s a termel6k csoport
jainak aktív, spontán közreműködését. Különböző. részben önkonnányzaJti, rész
ben szakszerű szervek épültek Iti. smkszervezetek, érdekképviseletek, kamarák,
szakmai önkormányzatok, üzemi- önkormányzatok. szövetkezetek, szövetkezeti köz
pontok, Mindezek mindjobban ÖiSSZetömöri.iilinek országos szervekké, ami" együtt
véve kirajzol valamit, amit nyUgOdtann.evez.hetnénik ,,g,arz;dasági álíamöatalomv-nak,
S ha ezt megtettük, akkor márlis gondolkodhatunk rajta, hogy ezt a hatalmat
milyen közjogi formák segítségével lehet "elválasztani" a hatalom-koncentrácjó
politikai gócától. s mindkettőt kölcsönösen megvédem a másik hatalmának kor
rumpáló hatásától.

A másik terület, ahol a hatalom-koncentráeíó demo.raliz'liló hatása még ennél
is sokkalta vészesebb formák között jelenik meg, a szellemi élet. a kultúra te
rülete. Ez ma számos vonatkozásban közpOll1ti kérdése az állami életnek.. Itt van.
először a tudomány jelentőségének mánden eddigi mérlléket meghaladó növek.e·
dése az állami élet számára, Ez egyrészt azzal jár, hogy az államhatalom a tudó
sokat; jelentóségűknek megfelelően elsősörban a természettudósokat befolyásolni
igyekszik, másrészről ,pedig azzal, hogy a társadalomtudósoknak gyakran doktrinér
s a természettudósoknak gyakran naiv állami és politikai állásfoglalásai sÚl1yos
gazdasági, hadászati 8 egyáltalán politikai. jelentőség;hez jlutnak. A másik ennél
sokkalta súlyosabb veszélyt a tömegrnűveltség eszközeinek - egyébként nagyszerű

és ellenáííhatatlan kíterjesekedése idézi elő. A propaganda jelenté
ségének és eszközeinek megnövekedése, a mozá, a sajtó, a rádió véllemény
formáló hatása egyszeI1re· döntő tényezője a tömegműveltség emelkedésének és
ugyana:kJkor a hatalom-koncentrácíó mánden eddigi mértéket meghaladó növe
kedésének. Ez e.gyrészt a tömeg:k'llltúrát az államhetalmí célokkal függ6ség)i \/i
szonyba hozza, másrészt az államhatalmat saját propagandájának a rabiává teszi.
Ennek kJlasszjikus példája a német nemzeti szoeíalízmus volt. rn.ely kénYtelen
volt elhinni saját propagandáját, ha nem akart végleg megakadni; viszont a sa
ját propagandáját követve nyilegyenest ment beile a maza nagy történeti' ka
tasztrófájábe.

Mindezekkel a veszélyekkel szemben színtén számos szervezetí forma éPült
és épül ki. A levegdben van a tudösí, müvésza ff; nevelői hivatásnak ill bfróih02:
hasonló függetlenítese. A .tudomány új 8iZel'VeZésd formáí, még ha az államtól.
indulnak is ki, mégis ill szellemi élet önkermányzatának csfráit rejtik magukban.
Valami rnódon ennek a jegyében keU az álllamhatalmat és a tudományt egy
mástól elkülöniteni, mert összekeverve fell1Jétlenm a S7Jellerni élet s a kultudUs
termelés teljes köreumpálődásáhoe vezetnének. Na,gyOll1 sokat e.rm.egetik e-z:t.em
a kérdéssel kapcsolatban az egyeterneket és akadémíákat, melyek többé--kevésbé
védik történeti autonómíájukat, Sok támadás éri éket a:m;aJ. az indokláSllal, hogy
autonórmájuk csupán bj?DIlYOO személyi és társadalmi eróviszonyoknak. a k.í
jegecesedési pontja. Ez azonban rsa:k azt jelenti, hogy az akadémia, vagy az egye-
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tem esetleg túl sr.1:Úk keret, de ez a felismerés nem az autonómia rnegsemmísí
tése, hanem nagyobb méretú szervezése irányában jelent tanulságot: azt. hogy
az egész szellemi. élet, az egész kulturáfís termelés és tömegkultúra fogyasztás
területén meg kell teremteni az öntörvényűségnek valamilyen apparátusát, Túl
menne feladatunk körén az a gyakorlati kérdés, hogy mílyen lehetne az a szer
vezet, melyet ilyen módon ,ki ken építem. De megint csak kírajzolódík valarralyen
tudományos vagy 'kU!ltuI'lális "államhatalom", rnelynek éppen úgy ki kell harcol
nia a IDail1J8 függetlenségét, öntörvényűségét s a batalom-koncentrácíótól való
közj~ elválasztását, mírst ahogyan elit a birói hataíorn a törtenelem folyamán
sikerrel kiikövete1te a maga részére.

A harmadik terület, ahol kii.mjzolódik egy n~ korrumpálódásí veszély,
az, amit a bürokrácia, sót napj8lill!kbélln a technokrácia neve alatt foglalhatunk
össze. Még ha síkerülne is a gazdasági és szeUemi élet valamiféle önkormány
zatát és ~lamhatalmi elválasztását keresztülvtnnl, akJkor is mínd általános igaz
gatási, mímd a gazdasági, mind a kulturálls igazgatás terén tovább növeked
nék a szervezés, a szervezettség jelentősége és a benne megtestesülthatalom
-koncentrácíő. Ha e vonatkozásban a bürokrácia mímdenhatőságáról beszélünk,
akkor nem arra az elmaradt, vaskalapos hívataínokságra kell góndolnunk. melv
nek a nehézkesség és eredménytelenség a legfőbb [eblemvonása, hanem éppen
elíenkezőleg egy nagyon is sikeres, nagyon is eredményes, nagyon is cselekvő

képes szervezetre, amely felé a fejlődés halad, san Franciscótól Kamcsatkáig.
A modern arnerdkai publícísztíkában rámutattak már a nagy szervezők, a mana
gerek forradalmára, akik lassan a téjkésnél fontosabb tényezői lesznek az ipa.ri
fejlődésnek. Ugy11lIIlez megvan a szocíalísta állam fejJódésében is; a Szovjetunióban
is, ugyanez a' típus a csúcspo2ációkbirtokosa. csak a Szovjetunió teljesen kikap
csoJta a kapítaléstát a szervezetí apparátuscél. A szakértőnek és a szervezőnek

ez a döntő helyzete lassan oda vezethet, hogy a végsőkig racionalizált üzemszerű

ségben néhány 1lIaIgyon képzett szervező és szakember mellett a kevésbé képzett
átlag mind nagyobb mértékben elihJáHtja magátől a fájdallmas és fáradságos be
tanulás munJkáját és átenged mínden il1ányi1lást a túlracionalizált nagyüzem szer
vezőine~ és szakembereinek. Ugyall1akikor ebben az egész perspektíváiban az
emben szabadság. veszélye rejlik, és M önkénynek olyan lehetősége raizolódík
ki, amit ma még át sem láthatJuinJk, mert sem Amerika, sem a Szovietuníő nincs
még azon a ponton, hogyeza kérdés teljes súlyával [elentkezhetne. Az elkö
vetkező idők hatalmi koncentrácíójémak ez lesz a legnagyobb, a legdemoraltzálóbb
apparátusa, amivel szemben csak laZ általános demokratikus poli1lHcai nevelés,'
a szakma; elmélyülés, az öntgazgatás kiszélesedése, az ellenőrzésí igények nagy
mértékű megnövekedése adhat egyensúlyt, s szoríthatja viS1SZ18 <l maga helyére
ezt az új szervezőí arasztokráoíát,

Nem vagyok hivatott és nem is volna lehetséges egy ilyen nyilvánvalóan
holnapi problémára konkrét megoldása javaslatokat tenni. Hisszük, hogy az em
berek szabadságösztöne meg fogja oldani ezt a problémát is, melyet ma még csak
a levegőben érzünk, melyet ma még más, súlyosabb, közelebbi problémák előznek

meg, de amelyre a figyelmet felih.ívm már ma érdemes. Mert az, hogy ennek
az új hatalom-koncentráclónak az arlisztolkriciája a Si?J3kSZe.rŰSég és képzethség
arisztokrláciája lesz, nem oldja meg a kérdést, sőt még nehezebbé teszi a sza
badságigénynek vele szemben való érvényesítését,

A probléma íűyen felvetésével szeretném gondolatmenetemet befejezní és ez
zel é1"2Jékeltetrui, mennyíre nem az az absztrakt kérdés érdekel bennünket, hogy
hogyan kategorizMlhatók az államhatalom működésének megnyilvánulásai, hanem
az, hogy miként nyer új meg új problémákon örök aktualitást az államhatalmak
elválasztásának elve, mely az államelmélettel foglalkozó európai gondolkodás
legtermékenyebb erőfeszítésében. az álíamhatalornnak szolgálattá, erkölcsi feladat
tá való á1memesítésében gyökerezlik,
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