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NAGY JÓZSEF 
 

Dante politikafilozófiájának teleológiai aspektusai  

Kelsen Monarchia-interpretációja alapján• 
 

Hans Kelsen jogfilozófus életművében1 különös jelentőséggel bír 
Dante politika- és jogelméletének elemzése: Die Staatslehre des Dante 
Alighieri című, Dante Monarchiáját elemző szakdolgozatát bővített 
formában 1905-ben a Wiener Staatwissenschaftliche Studien 1905-ös 
számában, s még ugyanazon évben önálló kötetben2 is publikálta. Az 
olasz kiadás3 bevezetésében Vittorio Frosini kiemeli, hogy német 
nyelvterületen Dante elsőként a Monarchia 1559-es német fordítása 
révén vált ismertté (t.i. a Színjáték német fordítása csak 1767-ben 
jelent meg): „Dante az Alpokon túl először nem költőként, hanem 
politikai és vallási prófétaként, a protestantizmus apostolaként 
szerzett hírnevet”.4 

Egyes német jogtörténészek Danténak tulajdonítják a Rechtsstaat 
(jogállam) fogalmának eredeti kidolgozását: e feltételezés alapján a 
Monarchiában körvonalazódott volna a saját etikai elvekkel 
                                                 
•Hozzászólás a MDT 2008 március 28-i ülésén Tóth Tihamér A szabadság 
teleológiája című előadásához és a jelen folyóiratszámban olvasható 
dolgozatához. 
1 H. Kelsen (1881-1973) a jogpozitivizmus legkiemelkedőbb teoretikusa. 
Leghíresebb műve az 1934-ben kiadott Reine Rechtslehre (magyarul: Kelsen, 
Tiszta jogtan [ford. Bibó István], Rejtjel, Budapest 2001). A természetjogi 
koncepciókkal szemben megfogalmazott Kelsen-féle jogpozitivista elmélet 
egyik kulcsfogalma a (Kelsen elméletét a deontológiai etikákkal rokonító) 
Grundnorm, vagyis egy hipotetikus alapnorma, amelyből a jogrendszer (mind 
az alkotmányjog, mind pedig a pozitív jog szintjén) levezetendő. Az 
alapnorma egyrészt valamely jogrendszer egységét, másrészt a normák jogi 
érvényességének okait igazolja. A Kelsenről szóló újabb keletű magyarországi 
vitákat a Világosság 2005/10 és 2005/11 számai dokumentálják. 
2 Kelsen, Die Staatslehre des Dante Alighieri, F. Deuticke, Wien 1905. 
3 Kelsen, La teoria dello stato in Dante (saggio introduttivo di V. Frosini), M. 
Boni, Bologna 1974. 
4 Frosini bevezetése, in Kelsen, La teoria dello stato in Dante, i.k., p.IX. 
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rendelkező laikus állam. Napjainkban Dantét más szempontból, a 
népek egyetemes szövetsége, a katolicizmus által ihletett politikai 
doktrína jegyében létrejött egyesült Európa előhírnökeként is 
értékelik.5 Frosini szerint nem közömbös, hogy Dante-tanulmányát 
Kelsen a XX század első éveiben, a Habsburg birodalom 
alattvalójaként írta: az Osztrák-Magyar Monarchia eszmei szinten 
magában foglalta egy szupranacionális állam, végeredményben a 
Szent Római Birodalom mítoszát.6 Dante univerzalitás-igénye Kelsen 
szerint egyebek mellett abban érhető tetten, hogy Dante nem párt-
alapon, hanem – általa alapvetően tudományosként felfogott – 
meggyőződés szerint vallotta, hogy az emberiség egy monarchikus 
világállam keretei közt üdvözülhet.7 A német jogtudós Dante 
politikafilozófiájának eredetiségét abban látja, hogy a Monarchiában 
körvonalazódó állam egyszerre jogállam és kultúrállam,8 míg 
ugyanezen elmélet modernitása többek között abban azonosítható, 
hogy a Dante-féle „császár” lényegében közszolgálatot teljesítő 
hivatalnok (igaz, a legmagasabb beosztásban): mindezek alapján 
Dante egyfajta – a középkor és a reneszánsz határán elhelyezkedő – 
Gelehrter (nagy erudícióval rendelkező értelmiségi).9 

Jogelméleti szempontból Kelsen számára nagy kihívást jelentett, 
hogy Dante a Monarchia-ban nem tudott operacionalizálható 
útmutatást adni a kánonjog és a (világi) pozitív jog szimultán 
érvényességéből adódó paradoxon feloldására – annak ellenére, 
hogy nagy vonalakban kijelölte a lehetséges megoldáshoz vezető 
utat. Kelsen az állam mint Rechtsordnung (vagyis a kizárólag a pozitív 
jog érvényesülésén alapuló államot tételező) elméletében lényegében 
az említett dantei (valamint a Páduai Marsilius-féle) megoldási 
javaslatot fejlesztette tovább: a szóban forgó elmélet kulcsmozzanata, 
hogy tagadja a kánonjog önállóságát. E szinten is túllépve Kelsen 

                                                 
5 vö. Frosini, i.m., pp.X-XI. 
6 vö. i.m., p.XV. Hozzátehető, hogy természetesen nem véletlen, hogy Babits 
1918-ban publikálta Kant Az örök béke c. művének magyar fordítását. 
7 vö. Frosini, i.m., p.XVI. 
8 vö. i.m., p.XVII. 
9 vö. i.m., p.XVIII. 
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elméletében – szintén Dante, de ez esetben nem Marsilius nyomán – 
az egyedi állami jogrendeknek a nemzetközi jog alá rendelését tartja 
megvalósítandónak.10 

Az itáliai filozófián belül Frosini szoros szellemi rokonságot lát 
Dante Monarchia-ja, Machiavelli Il Principe-je és Alfieri Della tirannide-je 
között, ugyanakkor felépítésében és szellemiségében jelentős 
különbséget észlel az (egyébként Dante számára ihletet adó) 
arisztotelészi Politikához, akárcsak a (Dante számára szintén referencia-
értékű) Szt. Tamás-féle De regimine principum-hoz képest.11 A Monarchia-
ban körvonalazódó autoritás funkciója: az emberi szabadság etikai és 
gyakorlati védelme. Fontos szem előtt tartani, hogy Dante szabadság-
koncepciója nem összevethető sem a XX és a XXI századiakkal, 
ugyanakkor jelentősen eltért a kortárs szabadság-elméletektől is: Dante 
politikaelméletében kölcsönösen visszaható és reflektált szabadság 
(libertà riflessiva), vagyis a civilitas-ban való részvétel szabadsága jelenik 
meg, amely lényegében vallási kinyilatkoztatásban kapja 
meghatározását és abban is foglaltatik; ez egyben a szellem 
barbárságától való függetlenség szabadsága, „polgári [civile] szabadság, 
amennyiben keresztény szabadság”.12 Dante koncepciójában valójában 
tehát nincs párhuzamosság, sem pedig ellentmondás állam és Egyház 
között, mert mindkettő saját funkciójának betöltésére hivatott, az állam 
horizontálisan, az Egyház pedig vertikálisan, és e két funkció 
metszéspontjában található az individuum.13 

Kelsen Dante-könyvének V, „Az állam célja” című fejezetében14 
teszi részletes vizsgálat tárgyává a Monarchia teleológiai aspektusait. 
A kelseni/dantei kiindulópont az, hogy a történelem (első látásra 
kontingens) eseményei értelmezésének alapja egy szigorúan 

                                                 
10 vö. i.m., p.XIX. 
11 vö. i.m., p.XX. 
12 i.m., p.XXII. 
13 vö. p.XXIII. 
14 Kelsen, La teoria dello stato in Dante, i.k., pp.71-85. Jelen tanulmány majdani, 
bővített változatában szándékom szerint kitérek Hermann István Kant 
teleológiája c. munkája (Akadémiai, Budapest [1968] 1979) Dante 
politikaelmélete szempontjából releváns kitételeinek elemzésére is. 
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teleológiai Weltanschauung (világnézet), amely alapján az 
univerzum valamennyi eleme létezésének célja kell legyen – ahogy 
ezt az alábbi szöveghely is mutatja: 

 
A kutatott kérdés [a társas együttélés célja] megvilágítására 
tekintetbe kell vennünk, hogy […] más az a cél, amelyre [a 
természet] az egyes embert teremti, más, amelyre a családot, a 
szomszédságot, megint csak más, amelyre a várost, ismét más, 
amelyre a királyságot hozza létre; végezetül egyetlen végső cél 
az, amelyre az örökkévaló Isten, a maga művészete révén, 
amely a természet, létrehozza az egész emberi nemet.15 
 
A Monarchia komplex teleológiai Weltanschauung-ja keretein 

belül artikulálódik tehát a dantei nézet, melynek megfelelően az 
állam létezésének olyan értéket kell tulajdonítani, amely túlmutat 
puszta létezésén. Az állam létezése céljának meghatározásához az 
emberiség létezésének a célját kell megérteni: 

 
[A]z összességében tekintett emberi nem sajátos tevékenysége 
nem más, mint megvalósítani a potenciális értelem egész 
képességét, mely elsősorban a szemlélődésben áll, majd ennek 
alapján, kiterjesztése révén, a cselekvésben.16 
 
Az állam célja tehát az, hogy az individuum potenciális értelmét 

aktualizálja, azaz – a politikai közösség keretein belül – lehetővé 
tegye számára a tudást. „Az állam, amelynek népe az emberiség, 
magáévá kell tegye ugyanezen nép célját. Az állam ezen objektív és 
univerzális célja egyben abszolút cél is”,17 ehhez igazodik 
valamennyi további cél és polgári társulás [associazioni cittadine]: 

 

                                                 
15 Dante, Az egyeduralom – Monarchia (ford. Sallay Géza), in Dante Alighieri összes 
művei, Magyar Helikon, Bp [1962] 1965 (a továbbiakban DÖM), I/III, p.405. 
16 Dante, i.m. IV/I, in DÖM, p.407. 
17 Kelsen, i.m., p.73. 
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[A]mi az emberi nem társas életének végső célja, az lesz majd 
a princípium, melynek alapján az összes alább bizonyítandó 
tételeket […] megvilágíthatjuk. És nem ésszerű azt gondolni, 
hogy ha egyik vagy másik társas együttélésnek van 
meghatározott célja, ne lenne az egész emberi társas 
együttélésnek egy közös célja.18 
 
Az emberiség nagy céljának eléréséhez az államnak 

mindenekelőtt három előfeltétel, a béke, az igazságosság és a 
szabadság érvényesülését kell biztosítania. Különösen nagy 
hangsúlyt kap a béke megteremtése és fenntartása: e ponton 
nyilvánvaló analógia mutatkozik Marsilius-szal, akinek főműve 
bevezőjét Kelsen idézi is:19 

 

A nyugalom, melyben a nép gyarapodik és a nemzetek jóléte 
fennmarad, valamennyi állam számára elérendő cél kell 
legyen. Mivelhogy a béke a jó tevékenységek [bonarum 
artium] anyja. A halandók nemének egyenletes fejlődése 
lehetővé teszi képességeik kiterjesztését és erkölcseik 
tökéletesítését. És aki szándéka szerint észlelhetően nem erre 
törekszik, az értelemszerűen tudatlan e fontos kérdések 
vonatkozásában.20 
 

A Dante béke-koncepciójának forrásait kutatók közül Kelsen 
kiemeli Hermann Grauert munkásságának jelentőségét.21 Az 
igazságosság érvényesítése az állam második legfontosabb feladata: 
„Dante e jótétemény biztosításához is a világ-monarchát látja a 
legmegfelelőbb eszköznek, mivel a császárban, mint minden ember 

                                                 
18 Dante, i.m. I/II, in DÖM, p.405. 
19 Kelsen. i.m., pp.75-76. 
20 Marsilius of Padua, The defender of peace [1324] (angolra ford. Alan 
Gewirth), Columbia U.P., New York 1956, „Discourse One”, p.3. 
21 H. Grauert, Dante, Bruder Hilarius und das Sehnen nach Frieden, J.P. Bachem, 
Köln 1899. (A mű címe olaszul: Dante, frate Ilario e l’ardente desiderio della pace.) 



 104 

felett álló emberi lényben, hiányoznia kell a kapzsiságnak [avidità], 
ami az igazságosságra nézve a legnagyobb veszély”.22 

A szabadság érvényre jutásával kapcsolatos kiinduló gondolat 
szerint „az emberi nem akkor él legjobban, amidőn leginkább 
szabad”,23 mivelhogy 

 

nem az állampolgárok vannak a konzulokért, sem az 
alattvalók a királyokért, hanem ellenkezőleg […]. Aminthogy 
nem a társas együttélés van a törvényekért, sőt a törvények 
vannak a társas együttélésért, ugyanúgy nem a törvény szerint 
élők vannak a törvényhozóért, hanem az van ezekért, mint a 
Filozófus [Arisztotelész] is véli.24 
 
Kelsen hangsúlyozza: „az arra irányuló igény, hogy az állam 

valósítsa meg a békét, az igazságosságot és a szabadságot, az ún. 
jogállam általános jellemzője”; a Monarchia egy helyén Dante – egy 
további lépést téve – kijelenti, hogy „az ő univerzális államának 
alapja az emberi jog”,25 de ennek alapján Wegele26 tévesen 
következtetett arra, hogy Dante „az emberiség jogállamát” 
konceptualizálta volna. A dantei felfogás, miszerint nem az egyes 
nemzetek, hanem a teljes emberiség az egységes kultúra létrehozója, 
Kelsen szerint pusztán egy lehetséges következménye Dante 
középkori szellemi orientáltságának, s e felfogás szép kifejeződése az 
alábbi kijelentés: „nos autem, cui mundus est patria velut piscibus 
equor”.27 Arisztotelész eudaimonista koncepciója hatást 
gyakorolhatott Dantéra, de boldogság-eszményét alapjában véve 
keresztény nézetek határozták meg.28 

                                                 
22 Kelsen, i.m., p.77. 
23 Dante, i.m. I/XII, in DÖM, p.415. 
24 Dante, i.m. I/XII, in DÖM, p.416. 
25 Kelsen, i.m., p.78 
26 Franz X. Wegele, Dante Alighieri’s Leben und Werke, Gustav Fischer, Jena 1879. 
27 Dante, De vulgari eloqentia, I/VI. Idézi Kelsen, in Kelsen, i.m., p.79 („mi è 
patria il mondo come ai pesci il mare”). 
28 vö. Kelsen, i.m., p.79. 
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Azon tézis mellett, mely szerint a világ-monarcha nem a pápától, 
hanem közvetlenül Istentől függ, Dante a következőképpen érvel: 

 
[Abból kiindulva, hogy] az ember […] közbülső helyet foglal 
el a mulandó és a romolhatatlan között, minthogy minden 
közbülső osztozik a két szélsőség természetében, az ember is 
szükségképpen mindkettő természetének részese. És 
minthogy minden természet meghatározott végső cél felé tart, 
következik, hogy az embernek [az isteni gondviseléssel 
összhangban] kettős célja van […]: az egyik a földi élet 
boldogsága, mely saját erőink kifejtésében áll, s amelynek 
jelképe a földi Paradicsom, – a másik az örök élet boldogsága, 
mely az Isten boldog színelátásában áll, s amelyre saját 
erőnkből eljutni nem tudunk, hacsak az isteni kegyelem fénye 
meg nem világosít minket; ezt pedig csak a mennyei 
paradicsom útján érthetjük meg. E két különböző boldogságra 
[…] különböző utakon kell eljutni. Az elsőre a filozófia 
tanításain keresztül érhetünk el […]. A másodikhoz pedig az 
emberi értelmet meghaladó hitigazságok révén juthatunk el, 
ha azokat a teológiai erények (hit, remény, szeretet) 
gyakorlásában követjük. […] [A] kettős célnak megfelelően az 
embernek két vezetőre volt szüksége, úgymint pápára, hogy 
az a kinyilatkoztatás alapján az emberi nemet a lelki 
boldogságra vezesse; valamint a császárra, hogy a filozófia 
tanításai alapján a földi boldogságra vezérelje az embereket. 
[…] [A] világ rendje az égi körökben foglaltatott rendet követi, 
[ezért] ahhoz, hogy a szabadság és béke hasznos tanai a hely 
és idő követelményei szerint alkalmaztassanak, szükséges, 
hogy ama gondviselő sugározza szét őket, aki mind az egész 
ég rendjére egyidejűleg ügyel. […] Ha ez így van, akkor 
egyedül Isten választ, […] [ergo] sem azok, akik bármikor 
választóknak mondták magukat, nem mondhatók 
választóknak, inkább az  isteni gondviselés szószólóinak kell 
őket tartanunk. […] Így tehát nyilvánvaló, hogy a világi 
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egyeduralkodó tekintélye […] egyenesen az egyetemes 
tekintély forrásából származik.29 
 
Részben keresztény felfogásából, részben pedig az arisztotelészi 

államelmélet kritikájából következik, hogy az állam és az egyén 
hatókörei közül Dante az utóbbiak jelentőségét hangsúlyozza. Az 
említett kettős boldogság-doktrína alapján is nyilvánvaló, hogy az 
individuum jogai Isten akaratából vezethetők le – így az államnak 
(az egyéni üdvözülés szempontjából) végeredményben másodlagos 
funkciója van.30 Ezt megerősítik a Kelsen által idézett, a vallás és a 
tudomány államtól való függetlenségének tézisét magukban foglaló 
Monarchia-passzusok is. Az egyénnek tulajdonított nagy szabadságot 
azonban részlegesen ellensúlyozzák ill. kiegészítik az antik példákra 
hivatkozó, az egyéntől hazafias önfeláldozást, valamint – a firenzei 
republikánus alkotmány szellemiségével összhangban – politikai 
aktivitást követelő dantei tételek.31 

                                                 
29 Dante, Az egyeduralom, in DÖM, 474-475. Ezen érvelés Kelsen-féle 
rekonstrukcióját ld. Kelsen, i.m., 80-81.o.; Dante kettős boldogság-doktrínáját 
Kelsen Szt. Tamás, valamint Admont-i Engelbert nézeteivel rokonítja. 
Megemlítendő, hogy a „sem azok [ill. azok sem], akik” szintagma részletes 
elemzését foglalja magában Maurizio Palma di Cesnola „«Isti qui nunc», a 
Monarchia és az 1314-es császárválasztás” című cikke (ford. Dávid Kinga), in 
Helikon, 2001/2-3, pp.273-294. 
30 vö. Kelsen, i.m., p.83. 
31 vö. Dante, Az egyeduralom, in DÖM, p.432, valamint Kelsen, i.m., pp.84-85. 


