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Az emberi testtől az óraműig

Az állam metaforái és formaváltozásai1

Gyorsan telik az idő: kilenc évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg Sashalmi Endre történész-
professzor (akkor még a Pécsi Tudományegyetem docense) A nyugat-európai államfejlődés 
vázlata című könyve.2 Ma már bevallom, a Pannonica Kiadó kiskönyvtár-sorozatában ki-
adott, szép kiállítású kötetet – amely alapvetően államelméleti és alkotmánytörténeti kérdé-
seket tárgyal – a jogász végzettségű jogtörténész gyanakvásával vettem kézbe az egyik be-
vásárlóközpont könyvesboltjában. Aztán belelapoztam és egyre érdekesebbnek találtam. 
Úgy döntöttem, megveszem. 

Nem bántam meg: azóta is egyik legkedvesebb olvasmányom. A szerző ugyanis a 
történész néhol fi lozofi kus rálátásával, de a közjogi kérdések iránt nemcsak érdeklődve, ha-
nem a külföldi és a magyar jogtörténeti szakirodalmat is jól ismerve közelít az államhoz mint 
jelenséghez, az állam kezdetleges formáinak megjelenésétől eljutva egészen a mai értelem-
ben vett modern állam kora újkori gyökereiig. Szemléletét – nem titkoltan – a nagy távlato-
kat és összefüggéseket is meglátó és láttatni tudó kiváló történész, Szűcs Jenő Vázlat Európa 
három történeti régiójáról című remekműve határozza meg, s aligha tévedünk, ha azt állítjuk, 
a „vázlat” szó használata sem véletlen a címben. Szűcs Jenő írását pedig – szintén nem tit-
koltan (és ez igen nagy szó volt 1983-ban) – Bibó István szellemisége hatotta át.3

Sashalmi Endre e „történeti régiók” közül kifejezetten a nyugatit választotta vizsgá-
lódása tárgyául. A legkorszerűbb – elsősorban, de nem kizárólag angolszász – államelméle-
ti és -történeti szakirodalmat feldolgozva határozott, önálló megállapításokat tesz, a magyar 
történeti (és jogtörténeti) irodalomban új megvilágításba helyezve bizonyos alapvető fogal-
makat. A középkor „államát”, a feudális és rendi hatalmi képleteket az állam előzményeinek, 
kezdeti formáinak tekinti csupán, a valóságos állam megjelenését pedig a kora újkori dinasz-
tikus, majd abszolutista államok kialakulásától számítja. 

A magyar nyelvű történeti szakirodalomban elsőként világít rá két, korábban igen 
mostohán kezelt (a viking koron túl jó esetben a harmincéves és az északi háborúk kapcsán 
megelevenített) skandináv monarchia, Dánia és Svédország alkotmánytörténeti jelentőségére.4 
Összhangban a szintén a Pécsi Tudományegyetemen oktató és kutató történész, Hahner Péter 

1 Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény 
kultúrkörben, 1300–1800. Pécs, Kronosz Kiadó, 2015. 294 p. 

2 Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata. Bp., 2006.
3 Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp., 1983.
4 Nagy Gábornak, a Miskolci Egyetem történészének köszönhetően Svédország középkori története ma már 

– a legújabb külföldi szakirodalom és források alapján – magyar nyelven is bárki számára megismerhető. 
Nagy Gábor: A középkori Svéd Királyság története. Miskolc, 2012.
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műveivel,5 tagadja a francia abszolút monarchia valódi abszolutista jellegét, helyette az itthon 
kevésbé ismert dán–norvég államot mutatja be mint az abszolút kormányforma – egyfajta 
chartális alkotmánnyal (Kongelov, 1665) is rendelkező – mintaállamát. 

Külön érdekessége végül a könyvnek, hogy kritikával, de igen részletesen – a témá-
nak önálló fejezetet szentelve – ismerteti az amerikai szociológus és politikatörténész, Tho-
mas Ertman Birth of the Leviathan című, nagy vihart kavart munkáját,6 az e műben megtes-
tesülő sajátos államtörténeti felfogást és az Ertman által az államok klasszifi kációjára tett 
érdekes kísérletet.

A nyugat-európai államfejlődés vázlata megjelenése óta eltelt időszakban a szerző 
habilitált (2008), majd egyetemi tanári kinevezést (2011) kapott, miközben még mindig negy-
venes éveiben járt. Tudósként, kutatóként érdeklődése – amellett, hogy a már PhD-disszertá-
ciója (1997) tárgyául választott kutatási témájában (Oroszország története, különös tekintet-
tel az autokratikus orosz cári államra) is jelentős publikációi jelentek meg – egyre inkább az 
állam szimbolikája, ikonográfi ája felé fordult. 

Az autokrácia, az abszolutizmus, a modern állam hatalmi szervezete kialakulását 
elemző korábbi kutatásaihoz is kapcsolódóan egyre behatóbban kezdte vizsgálni, hogy a 
különböző történeti korok embere (és művésze) hogyan látta (és hogyan próbálta képsze-
rűen ábrázolni) magát az államot mint jelenséget. E tárgykörben is több nagyszerű tanulmá-
nya jelent meg – többek között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán megtartott konferen-
cia-előadásának szerkesztett és jelentősen bővített, gazdagon illusztrált változata, amely Az 
abszolút monarchia című tanulmánykötetben látott napvilágot.7

Az állam mint történeti, politikai és jogi jelenség színeváltozásai Sashalmi Endre sze-
rint akkor érthetőek meg igazán, ha azt az emberi gondolkodás, elmélkedés – helyenként 
csodálat – tárgyának is tekintjük. Így kapcsolódnak össze a 2006-ban megjelent kötet első-
sorban állam- (politika- és közjog-) történeti megállapításai a szerző által azóta végzett beható 
ikonográfi ai-kultúrtörténeti kutatásokkal, és állnak össze egységes egésszé. E két vonulat forr 
egybe Az emberi testtől az óraműig című, idén megjelent, most ismertetendő könyvében, 
melynek címlapján Thomas Hobbes híres műve, a Leviatán borítójának felső része (ember-
alak), valamint a 17. századtól egyre jellemzőbb új állammetafora, egy óra (számlapja) látható.

A kötet egy rövid bevezető rész után – amelyben a szerző a 2006-os könyvével kap-
csolatos egyes kritikai megjegyzéseket is ismerteti és megválaszolja – hat fejezetre oszlik. Az 
első Az állam metaforái címet viseli – ez kifejezetten ikonográfi ai, szimbólumtörténeti meg-
közelítése az államtematikának, a középkorra még általánosan jellemző organikus állam-
szemlélettől eljutva a modernebb „mechanikus” (gép, óramű) felfogásig. Mindennapi éle-
tünkben talán fel sem tűnik, hányszor használunk magunk is ilyen kifejezéseket, az organikus 
államfőtől a mechanikus államgépezetig.

A fejezet megállapításait illusztrációk teszik érzékletessé (régi metszetek, könyvbo-
rítók, egyéb ábrázolások). Mindez a második, A szuverén állam című fejezet első, mintegy 
ötven oldalán is folytatódik, ekkor már kifejezetten a modern államelmélet megszületésére 
és ennek ikonográfi ai megnyilvánulásaira összpontosítva. A könyv első fejezete, valamint a 

5 Hahner Péter: Nevek és tények. Az abszolút monarchia, mint jelenség. In: Az abszolút monarchia. Szerk.: 
Képes György. Bp., 2011. (Jogtörténeti Értekezések, 41.) 128–135.

6 Ertman, Thomas: Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe. 
Cambridge, 1997.

7 Sashalmi Endre: Az abszolutizmus. Az abszolút monarchia elmélete. In: Az abszolút monarchia. Szerk.: 
Képes György. Bp., 2011. (Jogtörténeti Értekezések, 41.) 13–67. 
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második fejezet ezen első félszáz oldala minden tekintetben új A nyugat-európai államfejlő-
dés vázlatához képest, így egyetértünk a szerzővel, amikor a bevezetőben azt írja, hogy a 
2015-ös kötet „nem egyszerűen a régi könyvem újrakiadása vagy annak új szakirodalommal 
történő kiegészítése”.

A „régi könyv” csak a 105. oldaltól, a második fejezet második felétől köszön vissza, 
azonban a korábbi korszakhatárok újragondolásával és – ahogy a bevezetőből idézett fenti 
részlet is utal rá – az új (legújabb, minden tekintetben mai) szakirodalom feldolgozásával. Itt 
ismét érdemes egy pillanatra megállni és méltatni a szerzőt: az „új szakirodalom” fogalma 
korántsem szorítkozik a történettudomány legfrissebb eredményeire (bár már önmagában 
ez is örömteli lenne), hanem magában foglalja a legújabb jogtörténeti és jogelméleti irodal-
mat is. A hivatkozott, részben egyetértőleg, részben kritikával átvett magyar szakirodalom-
ban ott találjuk Földi András, Kisteleki Károly, Mezey Barna, Paczolay Péter, Szente Zoltán 
(és, büszkén hozzátéve, e sorok írója) műveit. 

A kronológia némiképp változott a 2006-os könyvhöz képest: a szerző az állam 
közjogi fogalmának kialakulását már nem a 12. század közepére, hanem 1200 környékére 
teszi; a nyugat-európai állam mint közjogi, közhatalmi képződmény alapjait a „korporációk-
ra épülő államban” látja, melynek előzménye a „korai rendiség” (13. század), valódi meg-
jelenési formája pedig a kifejlett „rendi állam” (1300-tól 1470-ig). A könyv címében szereplő 
kezdő évszámból (1300) már kikövetkeztethető, hogy a 14. század, a territoriális alapú ál-
lamhatalom és a politikai képviselet legfelső, országos szintű fórumainak létrejötte jelenti 
Sashalmi Endre szerint a mai értelemben vett állam tényleges és közvetlen előzményét – ezt 
a második fejezetben a 14. század közepében („kb. 1350”) pontosítja.

A harmadik fejezet (A modern állam kialakulása, 1450–1713) már a ma is ismert 
főbb állami feladatköröket (állandó adóztatás, hadsereg, rendészeti és igazságszolgáltatási 
szervezet stb.) ellátó állam kialakulásáról szól, és a százéves háború – valamint a rózsák há-
borúja és a reconquista – utáni Nyugat-Európában játszódik. Az 1450-es korszakhatárt Sas-
halmi Endre a könyvben sokat idézett Samuel E. Finer brit történésszel (és politikatudóssal) 
– aki The History of Government from Earlier Times című, már halála után megjelent nagysza-
bású művének (e történelmi korról szóló) harmadik kötetében is a 15. század közepét jelöli 
meg a modern állam kezdeteként8 –, valamint a modern állam létrejöttét újszerűen, a jog-
alkotás minőségi változásainak szemszögéből vizsgáló Jean-Louis Halpérin francia jogtörté-
nésszel9 egyetértőleg alkalmazza.

E nagy történelmi periódus is két részre oszlik. Első (al)korszaka az 1660-ig tartó 
időszak, a „dinasztikus államok” kora. Szűcs Jenő a „megerősödő új monarchiák” korszaká-
nak nevezte ugyanezt 1983-ban megjelent művében, Gerhard Oestreich osztrák jogtörté-
nész pedig a „kezdetleges” vagy „korai abszolutizmus” kifejezést használta, utalva az ekko-
riban kialakuló, Oestreich által „posztfeudálisnak” nevezett új kormányzati megoldások 
egyes jellegzetességeire.10 Ezen időszak államkoncepcióját elsősorban a még igen erőtelje-
sen érvényesülő tulajdonosi szemlélet különbözteti meg a későbbi – vagy akár mai – nyu-

  8  Finer, Samuel E.: The History of Government from Earlier Times. Vol. III. Empires, Monarchies and the 
Modern State. Oxford, 1997.

  9  Halpérin, Jean-Louis: Five Legal Revolutions Since the 17th Century. An Analysis of a Global Legal History. 
New York, 2014.

10  Oestreich, Gerhard: Neostoicism and the Early Modern State. Ed.: Oestreich, Brigitta–Koenigsberger, H. 
G. Cambridge, 1982. 6., 17., 35., 57., 131., 190. (Oestreichnél a „korai abszolutizmus” az államfejlődés 
második korszaka, míg az első a „korporatív [rendi] alkotmányosság”. ) 



670

 SZEMLE

VILÁGTÖRTÉNET ● 2015. 4.

gat-európai államfelfogástól, amely már határozottan közjogi (még a monarchikus, örökle-
tes államfők szerepét tekintve is). 

A második, 1660–1713-ig terjedő (al)korszakot Sashalmi Endre „a fi skális–katonai 
állam és az abszolutizmus” címszóval mutatja be. Ez az az időszak, amikor a tulajdonosi 
szemlélet háttérbe szorul, majd – néhány válságos évtized után helyreáll és – új értelmet 
nyer az államfői (és általában az állam-) hatalom. Az uralkodó immár az államgépezet veze-
tője, a legfőbb közjogi méltóság és egyben a legmagasabb rangú „közszolga”. Ez már a valódi 
abszolutizmus kora, amelyet a gazdaságpolitikára, később a kultúrpolitikára és a társadalom 
más alrendszereire is kiterjedő tudatos és professzionális államépítés jellemez.

A Sashalmi Endre által használt 1660-as kezdő dátum némiképp eltér a hagyomá-
nyos, 19–20. századi korszakolástól: Wilhelm Roschernél, de a már idézett Oestreichnél is 
1648 a klasszikus abszolutizmus kezdete, a vesztfáliai béke által megteremtett új európai ál-
lamrendszerre tekintettel (melynek jelentőségére a fejezet végén Sashalmi Endre is kitér, rész-
letesen ismertetve a békével kapcsolatos legújabb történeti kutatásokat és álláspontokat). Az 
újabb szakirodalom, mint például a könyvben is hivatkozott Richard Bonney11 inkább 1660 
mellett teszi le a voksát – elsősorban persze az angol és a holland történelem eseményeire 
alapozva. Sashalmi Endre is ezzel ért egyet, de ő hangsúlyosan utal a dániai változásokra (az 
abszolút és örökletes királyi hatalom deklarálása az 1660. őszi országgyűlés alkalmával), emel-
lett francia és osztrák példákkal is alátámasztja e korszakhatár indokoltságát.

Felmerül a kérdés, hogy a már modernnek nevezhető, de még nem mai állam nagy 
korszaka miért 1713-ban ér véget. Ez az évszám nyilvánvalóan nem jelenti az európai abszo-
lutizmusok végét, de a parlamentáris demokrácia, a jelenkori nyugat-európai állammodell 
kezdetét sem. A francia monarchia a 18. század végéig közismerten – bár az újabb szak-
irodalomban több szempontból vitatottan – abszolutisztikus jelleget mutat, Dániában sincs 
semmilyen változás ekkoriban, a porosz és egyéb német, valamint osztrák (Habsburg) ab-
szolutizmusok pedig szinte ez idő tájt kezdenek életre kapni, még nem feltétlenül öltve ma-
gukra a felvilágosult abszolutizmus jegyeit. 1713 a hosszú 17. század vége Európában: az 
utrechti béke éve, újabb fordulópont az európai hatalmi erőviszonyok (és államrendszerek) 
históriájában. 

Sashalmi Endre itt arra hívja fel a fi gyelmet – és ez önmagában is indokolttá teszi 
az 1713-as korszakhatárt –, hogy Nagy-Britannia igazán a spanyol örökösödési háború 
lezárultát követően indul el „az alkotmányos monarchia irányába”, ami – a németalföldi 
Egyesült Tartományok mellett – azt példázza, hogy „a fi skális-katonai állam kiépülése nem 
mindenütt eredményezett abszolutizmust”. A modern államok története tehát itt kettévá-
lik: az abszolutizmus modellje mellett a rendiségtől lassan megszabadulva újjászülető par-
lamentarizmus is járható úttá válik a központosított államokban. A hatalommegosztás és 
a képviseleti elv nem feltétlenül gyengíti az adminisztrációt, sőt a Brit Birodalom 18. szá-
zadi sikerei arra szolgáltatnak – Hollandia mint kora újkori kivétel után újabb – bizonyíté-
kot, hogy megfelelően intézményesített rendszerben éppenséggel még segítheti is a haté-
kony kormányzást és igazgatást.

Az ezt követő fejleményekkel, a 18. században formálódó, átalakuló nyugat-euró-
pai államokkal, valamint a felvilágosult abszolutizmus sajátos közép- és észak-európai képle-
teivel már külön fejezet, az ötödik foglalkozik – azonban a harmadik és e közé beékelve a 
szerző a 2015-ös könyvbe is „átmenti” Thomas Ertman államfejlődési modelljének, koncep-

11  Bonney, Richard: The European Dynastic States, 1494–1660. Oxford, 1991. (Short Oxford History of the 
Modern World.)
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ciójának kritikai ismertetését. Ezzel egy rövid időre megszakítja a kötet államfejlődés-törté-
neti fő sodrát – e sorok írója a 2006-ban megjelent könyv birtokában azzal is kiegyezne, ha 
az „Ertman-fejezet” most kimaradt volna. Ugyanakkor nem a korábbi, azonos tárgyú fejezet 
szövegszerű átvétele történt: a koncepció kritikája új kutatási eredményekkel bővült, a par-
lamentarizmus vonatkozásában a Szente Zoltán Kormányzás a dualizmus korában című, 
2011-ben megjelent könyvében használt, kifejezetten közjogtörténeti megközelítéssel és 
ebből adódó fogalmi rendszerrel is, ami mindenképpen örömteli.12 

A mű fő témájához az ötödik, A modern állam a „rövid 18. században”, 1713–1789 
című fejezetben érkezünk vissza, amely a korábbi kötet hasonló részéhez képest úgyszintén 
részletesebb. Sashalmi Endre a felvilágosult abszolutizmus modelljének bemutatása (és e 
fogalom létjogosultságának megvédése) mellett ugyanis kitér a Polizeistaat – közkeletű, de 
pontatlan fordításban „rendőrállam”, helyesebben: rendészeti vagy közigazgatási úton irá-
nyított és működtetett állam13 – jellegzetességeire, valamint az utrechti béke utáni európai 
hatalmi viszonyokra, melyeknek már meghatározó szereplője Poroszország és a napóleoni 
háborúk végére Európa „mumusává” váló Oroszország.

A kötetet, ahogy A nyugat-európai államfejlődés vázlatát is, egy Kitekintés című 
rövid (hatodik) fejezet zárja. Mint láthattuk, a felvilágosult abszolutizmus ebből – a Poli-
zeistaattal és a 18. században átalakult hatalmi viszonyok bemutatásával kiegészülve – ön-
álló fejezetbe került át, ennek megfelelően a 2015-ös könyv „kitekintése” már csak a 19–
20. század államával, a nemzetállammal foglalkozik, ez esetben is bővítve és átdolgozva a 
2006-os szövegváltozathoz képest. Napjaink eseményei különösen felértékelik a könyv 
jövőbe tekintő záró gondolatait: „E jogi és politikai kihívásokhoz [az Európai Unió jog-
rendszerének viszonyulása a tagállami szuverenitáshoz, valamint az egyes országokon be-
lüli autonómia- és függetlenségi törekvések] több országban még a multikulturalizmus 
ténye is társul. Mindezek pedig az állam, jelesül a nemzetállam problematikájának újra-
gondolását teszik szükségessé.”

Közhely, hogy a jövő felelős alakítása elképzelhetetlen a múlt összefüggéseinek is-
merete nélkül. Sashalmi Endre új könyve minden, korábban Magyarországon kiadott vagy 
magyar nyelven megjelent összefoglaló munkánál jobban hozzásegíti az értő és érdeklődő 
olvasót ahhoz, hogy kellően átfogó képet alkothasson és megfelelő intellektuális rálátása 
legyen arra a politikai, közjogi-közhatalmi, s egyben tudati és kulturális képződményre, ame-
lyet államnak nevezünk. Bár mindenki elolvasná, aki döntéseivel hatást gyakorolhat a jö-
vőnkre. Nem csak Magyarországon.

Képes György

12  Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország 
kormányformája a kiegyezés után, 1867–1918. Bp., 2011.

13  Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Bp., 2003. 384.; Kelemen Miklós: Kormányzás és közigazgatás. 
A közigazgatás történeti kialakulása, fogalma. In: Összehasonlító jogtörténet. Szerk.: Földi András. Bp., 
2014. 197. 
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