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I. A RENDSZEREZÉS ALAPJAI 

A történelem során létezett több ezer és a jelenleg létező csaknem kétszáz állam jellemzőinek 

elemzését nagyban megkönnyíti, ha hasonlóságaikat és különbségeiket számba véve rendsze-

rezzük őket. Ehhez először össze kell vetnünk főbb jellemzőiket, ami egyebek mellett azt 

igényli, hogy különböző csoportokat alakítsunk ki, s az egyes államokat azokba soroljuk be. 

A csoportképzés egyik legjellegzetesebb módszertani eszköze a típusalkotás. 

A tipizálás a jelenségek bizonyos rendjének felfedezése vagy megalkotása, tehát azok ren-

dezése révén lehetséges. A rendezés a dolgok közötti viszonyok gondolati megragadása, azaz 

egy rendező szempont érvényesítése révén való leírása és elemzése. E tekintetben olykor, s 

helyesen, Ágoston évszázadokkal ezelőtti megállapítását idézik az államelmélet története vo-

natkozásában különösen számon tartott művéből. Eszerint ordo est parium dispariumque 

rerum sua cuique loca tribuens dispositio: a rend a hasonló és a különböző dolgok olyan el-

rendezése, amelynek során mindegyiket arra a helyre tesszük, ahová tartozik (De Civitate Dei. 

XIX. 13.1).
 
Mivel Ágoston még nem ismerhette a természet- és a társadalomtudomány közötti 

tudományrendszertani különbségtételt, mely csupán a legújabb időkben keletkezett, gondola-

tát azzal kell kiegészítenünk, hogy a társadalmi, így az állami jelenségek esetében a rendező 

szempont sok esetben értékelő szempont, vagy az is, ezért a rendezés nemcsak leírás, hanem 

értékelés is. Az államok rendszerezése esetén tehát nemcsak arra a helyre tesszük a dolgokat, 

ahová tartoznak, hanem – legalábbis részben és bizonyos feltételek mellett – mi határozzuk 

meg azt is, hogy mi hová tartozik, illetőleg hogy valami hová tartozhat. Ez azzal függ össze, 

hogy az államoknak nincs ταξονομία-ja (taxonómiája), azaz egy egységes előzetes elv vagy 

minta által meghatározott és előzetesen kialakított hierarchikus kategóriák szerint létező osz-

tályozása. Van viszont szisztematikája – amit a jogászok által művelt államtudományban 

gyakran klasszifikációnak mondanak –, vagyis az elemző nézőpontjától és értékelésétől is 

függő osztályok szerinti rendszerezése.  

Ez azt jelenti: az államokat nem úgy rendszerezzük, ahogyan – példának okáért – a kémiai 

elemeket soroljuk be az azok periodikusan ismétlődő tulajdonságait leíró Mengyelejev-

táblázatba, ahol a nem ismert, de elvileg biztosan létező elemek helye akár szabadon is hagy-

ható. Az államokat úgy osztályozzuk, hogy rendszerező fogalmakat alkotunk, azokat alkal-

mazzuk a létező és létezett államokra, s ezek alapján alakítunk ki egy vagy több „táblázatot”. 

E rendszereket nem felfedezzük, hanem tapasztalataink és már megszerzett ismereteink alapján 

kialakítjuk, vagyis megalkotjuk. Ezért van az is, hogy az ezzel kapcsolatos kategóriák és az 

azokra vonatkozó elméletek a szó szoros értelmében nem magyarázó-kifejtő jellegűek, bár le-

het magyarázó erejük is, és kétségtelenül van rávezető, az igazságra való rátalálást segítő heu-

risztikus értékük.  
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A tipológia a típusok tana és a tipizálás elmélete. Alapja az, hogy bizonyos egyedi jelensé-

gek, melyek ezernyi módon különböznek egymástól, közös alapformákkal rendelkeznek, s így 

típusok, későbbi jelenségek „előképei” lehetnek, amelyek az időben „előre vetülhetnek”, azaz 

megvalósulhatnak. A szó egy későbbi, s az állam- és jogtudományban jelentősebb értelmezése 

szerint a tipológia alapja az, hogy a konkrét jelenségek egy vagy több lényegesnek tekintett 

közös tulajdonsággal bírnak, melyeket alapul véve csoportokat alkothatunk, majd az egyedi 

jelenségeket ezekbe sorolhatjuk be.  

Maga a tipizálás kétféle tevékenységet jelent: típusalkotást és egyes jelenségek típusba so-

rolását. A típusok vagy valóságos, vagy ideális típusok. Az előbbi lehet átlagtípus, de lehet 

(már amennyiben a módszertani individualizmus körén kívül mozgunk) lényegtípus is, ami a 

gondolkodási struktúráinkban átvezet az ideális típushoz, ezért az ilyen típusalkotással szem-

ben gyakori az esszencionalizmusra utaló (általában téves) kritika.  

Az átlagtípussal az egyes jelenségek előfordulásának statisztikai gyakoriságára utalunk, s 

az ilyen típusalkotás lényegében azt jelenti, hogy állást foglalunk a jelenség valószínű vagy 

várható, valamilyen értelemben és mértékben előre jelezhető előfordulásáról. Így felfogva az 

átlagtípus valójában normáltípus vagy „gyakorisági átlag.” A lényegtípus valamilyen eszmére, 

azaz fontos gondolatra, vagy eszményre, a valóságra vonatkozó helyes gondolatra tekintettel 

kialakított típus, tehát ideális típus. A lényegtípussal a típusalkotás során figyelembe vett jel-

lemzők fontosságát nyomatékosítjuk, miközben – kimondva vagy kimondatlanul – egy esz-

ményt is szem előtt tartunk. A lényegtípus többek között ezért különbözik a – széles körben 

használt, ám mégis egyedi értelemben vett, rögzített „technikai” jelentéssel bíró – ideáltípus-

tól. A lényegtípus bizonyos értelemben ideális típus, de nem (a Max Weber-i technikai érte-

lemben vett) ideáltípus. Az ideáltípus a Max Weber által meghonosított értelemben egy el-

gondolt, s önmagában ellentmondásmentes összefüggés („gondolati kép” – ahogy fogalma-

zott), amivel szemléletessé vagy érthetővé tehetjük egy-egy jelenség sajátszerűségét. E gon-

dolati kép, mint Weber megjegyezte, „a maga fogalmi tisztaságában a valóságban empiriku-

san sehol sem fordul elő”, de az egyes valóságos esetek többé vagy kevésbé megközelítik azt, 

ezért módszertani segítséget jelent a valóság megértéshez. Az ideáltípus mint módszertani 

eszköz úgy támogatja a történeti megértést, hogy lehetővé teszi – a Weber idején igen befo-

lyásos, ám általa sosem felvállalt – historizmus hibáinak elkerülését. Abból, hogy az ideáltí-

pus „gondolati kép” (Gedankenbilder) és „a valóságban empirikusan sehol sem fordul elő”, 

nem következik, hogy a szó szokásos értelmében ne lenne a lehetőségekhez mérten objektív.  

Az államok osztályozásának hagyományos kategóriái 

Az államok rendszerezése és tipizálása során az államtudományokban két fő osztályozó kate-

góriát alkalmazunk: az évezredek óta ismert államformát és a viszonylag újkeletű, néhány év-

százada ismert államtípust. Különböző múltjuk ellenére mindkettő az osztályozás és a tipizá-

lás jellegzetes, s csaknem egyenértékű, bár eltérő következményekkel járó eszköze.  

Az elmúlt évszázadok, sőt évezredek során két főirányban három jellegzetes klasszifikáci-

ós [osztályozási] hagyomány alakult ki, melyek nem mindig állnak kapcsolatban egymással, 

bár elvileg kapcsolatba hozhatók. Az egyik, ti. a régebbi az államforma és a kormányforma 

fogalmaiban, a másik az államtípusra tekintettel rendezi az államokkal kapcsolatos tapasztala-

ti anyagot és elméleti összefüggéseket. Az előbbiben olykor, bár nem túl gyakran felbukkan a 

kormánytípus fogalma is. Az utóbbin belül ugyancsak két szokásos megoldással kell számol-
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nunk: azzal, amelynek keretében az államtípus, államforma és kormányforma, valamint azzal, 

amelyben az államtípus, államforma és államrendszer kategóriákat használják. Ez utóbbiban 

alárendelt elemként alkalmasint ugyancsak felbukkan a kormányforma kategóriája is. Átte-

kintve: 

 
 

A leggyakrabban használt osztályozó kategóriák, klasszifikációs hagyományok szerint 

E két főirány léte olykor értelmezési nehézségeket okoz. Például azért, mert az államforma az 

első klasszifikációban lényegében az állam valamely típusára utal és az államtípussal katego-

riálisan egyenértékű. A különbség csak annyi: az államtípus esetén természetesnek vesszük, 

hogy az lényegtípus, vagy azzá alakítható, míg az államforma esetén – minthogy az „forma” – 

ez egyáltalán nem szükségszerű. Az így értelmezett államforma lehet „üres” kategória is; pél-

dául amikor azt mondják, okkal vagy ok nélkül, hogy egy parlamentáris köztársaság és egy 

parlamentáris monarchia között „alig van különbség”.  

II. ÁLLAMFOMA ÉS ÁLLAMTÍPUS 

Az államforma mint rendszerezési kategória  

Az államforma ma jellegzetes – és a kormányformától megkülönböztetett – fogalma jellegze-

tesen jogi fogalom. “Az antik államtudomány legzseniálisabb gondolata az – fogalmazott Ge-

org Jellinek –, hogy az államforma az alkotmányformával azonos”, illetőleg „az államformák-

ra irányuló kérdés az alkotmányok jogi megkülönböztetésére vonatkozó kérdéssel azonos” 

(Allgemenie Staatslehre, 1900. 664–665). Ugyanez másként fogalmazva így hangzik: az ál-

lamforma „egy állam alkotmányjogi alaprendje”. 

 

A leggyakoribb felosztások:  

        az öt jellegzetes államforma
1
 a trichotóm és a dichotóm redszerben.  

Akik az államok osztályozása során az államforma-kategóriát használják, azok két rendszer 

közül választanak. Vagy azt mondják: az államformák a hatalom gyakorlóinak száma szerint 

különböznek, vagy úgy vélik: az államforma annak a függvénye, hogy mi van az állam élén 

álló személyek fején: kalap vagy korona. Az előbbi esetben egy hármas felosztás, triász, kere-

                                                 
1 
Ez a száma azért öt, mert a monarchia nem ugyanazt jelenti a most bemutatni kívánt két csoportosításban. 
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tei között gondolkodnak, az utóbbi esetben pedig egy duális felosztás keretei között. Az előb-

biek minden államformát három tiszta típusra, esetleg azok kombinációira igyekeznek vissza-

vezetni, az utóbbiak pedig minden államformát két fő csoportba sorolnak be. Úgy tűnhet, 

hogy ez utóbbi esetben nem lesznek kombinációk, hisz milyen dolog jönne ki abból, mond-

hatja bárki, ha kombináljuk a kalapot és koronát! Talán kalapkorona? Ne ítéljünk azonban el-

hamarkodottan: az államok világa – miként az élet – tele van meglepetésekkel! A jellegzetes 

államformák a hármas felosztásban többnyire a monarchia, az arisztokrácia és a demokrácia, 

a duális felosztásban pedig mindig a monarchia és a köztársaság. 

A két rendszer táblázatba rendezve és a rendszer gazdagságának szemléltetése végett né-

hány különleges államformával kiegészítve a következő: 
 

HÁRMAS FELOSZTÁS  KETTŐS FELOSZTÁS 

                                                                

MONAR-

CHIA 

ARISZTOK-

RÁCIA 

DEMOK-

RÁCIA 

 

KIRÁLYSÁG KÖZTÁRSASÁG 

TÜRANNISZ OLIGARCHIA „POLITEIA”
2
  (MONARCHIA) (RESPUBLIKA) 

 

A hármas felosztás további, különleges változatai: 

 
 

MONOKRÁCIA PLEOKRÁCIA POLIKRÁCIA   

MONARCHIA SZÜNARCHIA DEMARCHIA 

 

 

A kettős felosztás néhány későbbi változata: 

DESPOTIZMUS TIMOKRÁCIA OCHLOKRÁCIA MONOKRÁCIA DEMOKRÁCIA 

MONARCHIA 

(MONOKRÁCIA) 

(EGYÉB KOLLEKTÍV  

„KRÁCIÁK” ÉS 

„ARCHIÁK”) 

DEMOKRÁCIA  
AUTOKRÁCIA  DEMOKRÁCIA 

DIKTATÚRA  DEMOKRÁCIA 
 

Az államformák hármas és kettős felosztása 
 

A trichotóm felosztás a régebbi, gyakorlatilag ókori eredetű, de még a XX. és XXI. századok-

ban is akadnak képviselői; a dichotóm pedig a koraújkorban született, de csak jóval később 

terjedt el szélesebb körben.  

A két felosztás különböző szempontokat vesz alapul, ami már a monarchia poliszemikus 

jellegéből is nyilvánvaló. Ott, ahol a hatalom gyakorlásában részt vevők köre számít, a mo-

narchia fő jellemzője, hogy monokrácia: egy személy uralma; ahol a tartalmi kérdések a fon-

tosak, ott fő jellemzője, hogy az (Platón fordulatával élve) „a legkiválóbb férfiú uralma”. Mi-

közben a görögök saját királyaikat – azaz a mükénei wanaxok bukása után felemelkedett falu-

közösségi, paraszt vezetőiket – βασίλειος-nak (bazileosznak, uralkodónak) mondták, e kettős-

séget a görög eredetű, de ellatinosított szó későbbi etimológiája is jól megmutathatná, hiszen a 

mono (μόνο: egyedüli) abban vagy az erőre utaló kráciával, vagy az uralomra utaló archóval 

társul. Az, hogy nem mutatja meg, csak azért van, mert az elméletek művelői nyelvükben már 

régen sem voltak mindig következetesek. A régi idők monarchiáját ugyanakkor az uralom jel-

legére és módszereire figyelemmel nevezhetjük autokráciának vagy despotizmusnak is, ahogy 

azt Lord Bolingbroke tette: „Az abszolút monarchia zsarnokág, az abszolút demokrácia azon-

ban egyszerre zsarnokság és anarchia” (1733). Így fogta fel azt Kant is Az örök békében.  

                                                 
2
 Ez a sor, az előzővel együtt, a hármas felosztáson alapuló az arisztotelészi „hatos rendszert” szemlélteti, bár 

abban a politeiának a demokrácia helyén kellene állnia, és megfordítva: a demokráciának a politeia helyén. Ettől 

az első sor szemléltető jellegének általánosabb érvényűsége érdekében tértem itt el.  
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A szünarchia (synarchia; kb. együttes uralom) a hatalomgyakorlás alanyaira is és módsze-

reire is figyelemmel lévő politikai forma, amelyet néhányan a római kori Spárta államformá-

jának tekintenek. A szünarchiában egy olyan gerúzia gyakorolta a hatalmat, amelynek tagjai 

nem a halálukig hivatalban maradó vének, hanem évente megválasztott tisztviselők voltak. 

Akik az államformák rendszerét a Mengyelejev-táblázathoz hasonlóan képzelik el, termé-

szetesen minden ponton megpróbálják kitölteni az „üres helyeket”. A monokrácia síkján pél-

dául pleokráciával, a többek uralmával (monokrácia, pleokrácia és polikrácia között téve kü-

lönbséget), és polikráciával, a sokaság-uralommal vagy a pleonarchiával. 

A kategóriarendszer egyes kiegészítései természetesen helyt adhatnak más szempontoknak 

is; például a hatalmi rend létrejöttének (örökletes és választott monarchia), megalapozási 

módjának (patrimoniális vagy patriarchális monarchia), céljának (vö. arisztokrácia vs. oli-

garchia) és így tovább. Ha ezek az egyéb szempontok értékelő jellegűek, akkor – amint azt 

Arisztotelész elméletében látjuk – a hármas felosztás egyszerűen megduplázható és lényegé-

ben hat államformáról beszélhetünk. Így mindegyik közérdeket szolgáló „jó” államformának 

meglesz a maga „rossz”, magánérdeket szolgáló megfelelője. Értékszempontok elvileg termé-

szetesen a kettős felosztásba is bevezethetők, de az egyes „jó” államformáknak itt nem felel-

tethető meg egy konkrét „rossz”; nem mondható például, hogy a „diktatúra” a „monarchia” 

rossz változata stb.  

A duális felosztás rendszerinti alapja az, hogy ki, milyen jogi alapon, meddig és milyen fe-

lelősséggel áll az állam élén. A monarchiában ez az a személy, aki örökölte pozícióját (tipikus 

eset: örökletes királyság) vagy megválasztották (választási monarchia), a köztársaságban pe-

dig az, akit államelnöknek megválasztottak vagy hatalmi harcok során azzá vált, esetleg az 

maradt. 

A triászt manapság kevesebb elemzésben használják, a duális rendszert többen. Első meg-

közelítésben ennek az az oka, hogy a különböző szempontok elkerülhetetlen alkalmazása ma-

gyarázatokat igényel. Manapság például sokszor koronás fők állnak a demokratikus államok 

élén, akik – ahogy mondani szokták – „uralkodnak”, de „nem kormányoznak”, s az ilyen ál-

lamok, például a svéd vagy brit, monarchiák, s egyszersmind demokráciák is. Máskor az 

egyes eseteket azért nehéz példákkal szemléltetni, mert az adott államforma lényegében eltűnt 

a történelemből s csak valamelyik újabb alakzat átértelmezése révén lehetne konkretizálni. 

Hisz ki tud meggyőző mai példát hozni egy klasszikus értelmében vett arisztokráciára, 

szünarchiára vagy timokráciára?  

A hármas tipológiát alkalmazta – ideértve az ebből kialakított ún. hatos rendszert is – az ó- 

és középkor minden jelentős gondolkodója: így Hérodotosz, Platón,
3
 Arisztotelész, Polübiosz, 

Cicero, Aquinói Szent Tamás és Páduai Marsilius, valamint az újkor első évszázadainak leg-

nagyobbjai is: Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, John Locke, Jean-Jacques Rous-

seau, Johann H. G. Justi és Immanuel Kant. A XIX-XX. században viszont ez a tipológia las-

sanként háttérbe szorult, sőt szinte teljesen eltűnt, amennyiben csak a nagyon hagyománytisz-

telő, a kevésbé jelentős, a többnyire tankönyveket író vagy a különleges megközelítéseket 

kedvelő szerzők alkalmazták, mint amilyen például Friedrich Ch. Dahlmann, Wilhelm 

                                                 
3
 Platón természetesen nem három államformát kölönböztetett meg – különböző műveiben különböző felosztá-

sokkal élt. Leggyakrabban négy államformáról és öt – mai fogalommal – „politikai rezsimről” beszélt (arisztok-

rácia, timokrácia, demokrácia, oligarchia, valamint türannisz), amelyeket egyes helyeken megtoldott a „filozófus 

király” monarchiájával. Felosztásai azonban azok alapja szerint e hagyományba tartoznak.  
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Roscher, Max von Seydel vagy Franz Schmidt, az elmúlt évszázadban pedig Max Imboden, 

Karl Brinkmann vagy Reinhold Zippelius volt.  

A trichotóm rendszer XIX. századi háttérbe szorulásának egyértelmű jele volt, hogy egye-

sek az államformaként felfogott elemeket elkezdték keverni a történeti vagy koncepcionális 

államtípusként értelmezhetőkkel. A legismertebb ilyen szerző Robert von Mohl volt, aki – a 

modern jogállamok előtti időkre nézve – patriarchális és patrimoniális államokat, valamint 

teokráciákat különböztetett meg. (Az itteni klasszifikáció szerint az első kettő államtípus, a 

harmadik államforma.) Ugyanígy járt el Karl Theodor Welcker is, aki szerint az államformák 

kultúrtörténeti korszakonként váltakoznak: az „erősebb jogát” érvényesítő korban a zsarnok-

ság, az istenhit korszakában a teokrácia, az észjog korszakában pedig a jogállam a jellegzetes 

államforma.  

A három fő formát néhányan már a klasszikusok körében kiegészítették egy negyedikkel: 

Spinoza, majd később Bluntschli például a teokráciával, Montesquieu pedig a zsarnoksággal. 

Mások a rendhagyónak tűnő elemeket tekintettek úgy, mint amelyek a triász részei. Welcker 

például a fentieket, Arnold Hermann Ludwig Heeren a köztársaságot, autokráciát és despotiz-

must, Rudolf Kjellén pedig a monokráciát, az alkotmányos államot (konstitucionalizmust) és 

a demokráciát.
 
 

A dichotóm rendszer – bár a leghatásosabb első megfogalmazását Machiavellihez kötik – 

lényegében a XVIII-XIX. században terjedt el és a XX. századra szorította teljesen háttérbe az 

előbbit. Az államok monarchikus és köztársasági formák szerinti tipológiáját tartotta helyes-

nek az államtan számos klasszikusa és sok alkotmányjogász: Carl Ludwig von Haller, Anton 

Menger, Carl Walther, Georg Jellinek, Edmund Bernatzik, Gottfried Salomon, Otto Koellreu-

tter, Adolf Julius Merkl és Hans Nawiasky is. E két kategória ugyanis olyan közjogi kereteket 

jelentett, amelyekben sokféle politikai tartalom helyet kaphatott. A duális rendszer svungja 

olyan határozott volt, hogy a XX. században – bár a hármas osztályozással is kísérletezgettek 

még – ennek mintájára épült ki az államok politikai alapú duális osztályozása: a demokrácia–

diktatúra, illetőleg (ahogy újabban használják) a demokrácia–autokrácia felosztás.  

A kettős felosztásra való – nem kivételek nélküli – áttérést szokták úgy is jellemezni és ér-

tékelni, hogy az államforma mint közjogi konstrukció tartalmilag kiüresedett. Ezt azonban 

nem árt fenntartással fogadni. Aki a duális rendszer „közjogi” és „politikai” elemeit nem tör-

ténelmi dinamikájában, hanem rétegzettségében kívánja látni, ismerje meg Hermann Heller 

okfejtéseit! Nála az államforma a szuverenitás mikéntjének függvénye, s mivel a szuverenitás 

valóságos gyakorlata a politikai hatalom lokalizálásával és annak szétosztásával áll kapcsolat-

ban, az államnak két politikai alapformája az autokrácia és demokrácia. Ezek a szervszuvere-

nitás szintjén „fejedelmi szuverenitásként” és a „népszuverenitást” az államok valóságos gya-

korlatában realizáló „demokratikus képviseletként” (valamint több lehetséges köztes forma-

ként, például alkotmányos monarchiaként) vannak jelen, s így az államszervek rendszerében 

monarchiaként, annak tagadása esetén pedig köztársaságként jelennek meg. 

Az öt jellegzetes államforma (monarchia, arisztokrácia és demokrácia, illetőleg a monokrá-

ciaként felfogott monarchia és köztársaság) egyikét-másikát olykor tudatosan kombinálják 

egymással, vegyes kategóriákat létrehozva belőlük. Ilyenek jönnek létre akkor is, amikor az 

államformákat minősítő jelzőkkel látják el, s a jelzőt a másik felosztási rendszerből veszik, 

vagy ugyanabból, de a másikhoz tartozó vagy arra utaló jelentésben. Például demokratikus 

köztársaságról vagy arisztokratikus monarchiáról beszélnek. E kissé már önmagukban is csa-
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lóka kifejezések még rejtélyesebbek lesznek, ha az így képzett vegyes kategóriákat „kormány-

formának” mondják, ami olykor ugyancsak előfordul. 

Természetesen vannak nagyon könnyen kezelhető egyedi kategóriák is, sok esetben azon-

ban nehéz, bár érdekes „szellemi játék” annak kibogozása, hogy egy adott elméletben a szó-

ban forgó kategória államforma, államtípus, vagy államformának tűnő kormányforma-e. Ilye-

nek például az alkotmányos monarchia, az arisztokratikus köztársaság, a választási vagy 

örökletes monarchia és így tovább. E ponton érdemes figyelni az alkotmányos és a parlamen-

táris monarchia kifejezések használatára, hiszen az előbbi egy jelzővel minősített államforma, 

az utóbbi pedig az alkotmányjogi konvenciók szerint egy sajátos kormányforma. Ugyancsak 

figyelemre méltó, hogy azok a késő-marxista vagy a marxizmus által befolyásolt szerzők, 

akik őrzik az államtípus–államforma–államrendszer klasszifikációs hagyományt, de alkal-

mazni kívánják a kormányforma kategóriáját is (s ebben gyakran átvéve a nem-marxista al-

kotmányjogi rendszerezést), milyen intenzív kísérleteket tesznek a rendszerükben „helyét ke-

reső” államforma-kategória tartalommal való kitöltésére. 

Az öt jellegzetes államforma mellett mind a gyakorlatra, vagyis a valóságos történelmi fo-

lyamatokra, mind pedig az elméleti megfontolásokra tekintettel megkülönböztethetünk máso-

kat is. Ilyen például a tetrarchia és heptarchia mint valóságosan létezett uralmi forma, vala-

mint a poliarchia és demarchia mint elméleti kategória. Az első kettőről akkor beszélünk, 

amikor az uralkodók számát nem az „egy–néhány–sok / mindenki” fogalmak mentén konkre-

tizálják (monarchia, arisztokrácia, demokrácia, vagy türannisz, oligarchia, politeia stb.), ha-

nem számok függvényében határozzák meg. Így a monarchia mint monokrácia, azaz egy 

személy uralma, a „kettős királyság”, majd a „triumvirátus”  mellett olyan államformákhoz 

vagy államtípusokhoz juthatunk, mint a tetrarchia (a négy személy uralma; a Római Biroda-

lomban 285/293 táján), és a heptarchia (a hetek királysága; 450 és 850 között a Brit-

szigeteken). Elvileg nem kizárt, hogy valaki hasonló uralmi rendszereket gondoljon ki (példá-

ul oktarchia, ahol a hatalmat nyolc ember gyakorolja, vagy oktadekarchia, amelyben a tizeny-

nyolc ember kezében van a hatalom és így tovább), de ez nemcsak felesleges, hiszen ilyenek 

nem léteztek, hanem félrevezető is, mert tévútra viszi a gondolkodást. 

Az államformákkal és a politikai rendszerek alaptípusaival kapcsolatos, akár új kategóri-

ákhoz is elvezető elméleti okoskodás mindazonáltal nem mindig felesleges időtöltés. A politi-

kai értékeket kifejező tradicionális kategóriákon (mint például a diktatúra „származékai”:  

dictablanda, ditabranda, vagy akár bonapartizmus, cézárizmus stb.) kívül ezt mutatja a 

poliarchia és a demarchia is. A poliarchia kb. több központú uralomként, a demarchia általá-

nos szabályok alapján korlátozott többségi hatalomként határozható meg. Az előbbit az ame-

rikai politológus, Robert Alan Dahl találta ki és vezette be a politikatudományi szakirodalom-

ba, nagy sikerrel. Mivel a fogalomalkotás egy valós problémára reagált, a fogalom széles kör-

ben elterjedt, és a demokrácia pluralista formájaként általánosan elfogadottá vált. Ugyanígy 

értelmes, bár kevésbé elterjedt kategória a demarchia is, amit az osztrák-brit közgazdász és 

politikai filozófus, Friedrich August von Hayek talált ki, egy ógörög uralmi konstrukciót fele-

levenítve. Ő arra utalt vele, hogy a többségnek, pusztán azért, mert többség, ne lehessen ab-

szolút hatalma, s bizonyos kérdések legyenek kivéve döntési kompetenciájából. Abban, hogy 

e fogalom nem terjedt el, valószínűleg az játszotta a legnagyobb szerepet, hogy a kifejezni kí-

vánt tartalom az „alkotmányos demokrácia” intézményi megoldásaiban már benne volt; annak 

ugyanis nem az a minősítő ismérve, hogy alkotmány szabályozza a demokratikus eljárásokat, 
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hanem az, hogy bizonyos, elősorban az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kérdések nem a 

többségi döntés függvényei.  

Újfajta államok a hagyományos osztályozási rendszerekben  

A több évszázados, sőt egyes elemeiben több évezredes múlttal rendelkező, hagyományosan 

közjoginak mondott osztályozó kategóriákat az elmúlt évtizedekben –, egy két-háromszáz éve 

zajló folyamat lezárásaként – az államról való elméleti gondolkodásban felváltották a politikai 

alapú vagy ilyen jellegű kategóriák. Az új kategóriák rendszere ugyanakkor strukturálisan 

többé-kevésbé megfeleltethető az előbbiek között kialakult rendnek. A típus-jelző kategóriák 

újak (például „jóléti állam”, „alkotmányos demokrácia” „tekintélyuralmi állam”, „totalitárius 

állam” stb.), de azok rendszere a régi maradt. Ezt a megfeleltethetőséget, vagy inkább átfor-

díthatóságot szemlélti az alábbi táblázat. A „megfeleltetés” annak kimondását jelenti, hogy – 

példának okáért – a köztársaság–monarchia páros mai helyére az államok demokrácia–

diktatúra vagy a demokrácia–autokrácia alapú felosztása kerül, a demokrácia–arisztokrácia–

monarchia mai formája pedig a demokrácia–autokrácia–diktatúra, vagy az alkotmányos de-

mokrácia–tekintélyuralmi állam–totalitárius állam triásza.  
 

                   AZ ÁLLAMOK HAGYOMÁNYOS RENDSZEREZÉSE  

 HÁRMAS FELOSZTÁS  KETTŐS FELOSZTÁS  

                                      

 
DEMOKRÁCIA ARISZTOKRÁCIA MONARCHIA  KÖZTÁRSASÁG MONARCHIA  

és ezek rossz, „elkorcsosult” változatai     

 
                                      Részletesebben lásd fentebb.  

 

 
AZ ÁLLAMOK ÉS POLITIKAI RENDSZEREK MODERN TIPOLÓGIÁJA 

POLITIKAI SZEMPONTOKRA TEKINTETTEL LÉVŐ OSZTÁLYOZÁS 
 

 

 HÁRMAS FELOSZTÁS  KETTŐS FELOSZTÁS  

                                   

 DEMOK- 

RÁCIA 

      AUTOK- 

      RÁCIA 

  DIKTA- 

 TÚRA 

 
DEMOKRÁCIA DIKTATÚRA 

 

 ALKOT-

MÁNYOS 

DEMOKR. 

TEKINTÉLYURALMI 

ÁLLAM (AUTORITER 

REZSIM) 

TOTALI-

TÁRIUS 

ÁLLAM 

 

DEMOKRÁCIA AUTOKRÁCIA 

 

 (értékelési fokozatok)  (+)                                                  (–)                                   (axiológiai ellentét) 
 

 A hármas felosztás további változatai  A duális felosztás további változatai  

 (SZABADPIACI) 

MINIMÁLIS 

ÁLLAM 

SZOCIÁLIS-

JÓLÉTI ÁLLAM 

(SZOCIÁLIS PIACG.) 

TERVUTASÍ-

TÁSOS GAZD. 

ÁLLAMA 

 JOGÁLLAM RENDŐRÁLLAM 

 

 KORLÁTO-

ZOTT ÁLLAM 

SZOCIALIZÁLT 

ÁLLAM 

TOTALITÁ- 

RIUS ÁLLAM 
 JOGÁLLAM        DIKTATÚRA 

 

 LIBERÁLIS 

DEMOKRÁCIA 

„ILLIBERÁLIS 

DEMOKRÁCIA” 

TOTALI-

TARIZMUS 
 

MÉRSÉKELT 

ÁLLAM 

TOTALITÁRIUS  

ÁLLAM 

 

Az államok hagyományos és modern rendszerezésének hozzávetőleges megfeleltetése 
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A két rendszer között azok szerkezeti megfeleltethetősége ellenére természetesen vannak ki-

sebb-nagyobb különbségek is. Így a modern hármas felosztás – az ókorival ellentétben – érté-

kelési fokozatokat is jelez, a duális kategóriák szerinti mai felosztások két kategóriája pedig – 

a koraújkorival szemben, ahol ezek megfelelői mára pusztán „technikai” különbségeket jelez-

nek és legfeljebb legitimációs jelentőségük van – egymás (axiológiailag értelmezett) ellenté-

tei.  

A „további változatok” természetesen mind a trichotóm, mind a dichotóm rendszerben 

szinte vég nélkül szaporíthatók; különösen, ha az előbbibe bevezetjük a hibrid rezsim fogal-

mát, és azt belsőleg tagoljuk, vagy kiemeljük valamely konkrét változatát. Az autoriter vagy 

tekintélyuralmi állam nyilvánvalóan ilyen hibrid rezsim, miként az (electoral authoritaria-

nism fogalmi körébe tarozó) választási autokrácia is az, s bár ezt nem szokták így mondani, 

ebben a rendszerben tulajdonképpen a XX. századi Nyugat-Európa legnagyobb vállalkozása, 

a szociális-jóléti állam is tekinthető „köztes” és „vegyes” megoldásnak a szabad piaci rendhez 

igazodó, csak negatív funkciókat felvállaló minimális állam és a társadalmi életet teljesen ál-

lamosító totalitárius állam között. A maga módján köztes rendszer az illiberális demokrácia is 

(már ha valaki elfogadja egyik változatának nem il-, hanem lényegében antiliberális önmeg-

határozását), a kifejezés második tagjával (demokrácia) kapcsolatos kétellyel együtt, ami a 

trichotóm rendszer középső rubrikájába helyezi. 

A kormányforma mint rendszerezési kategória  

 

Amíg az államforma az uralom alanyaival és azok megformált rendjével függ össze, addig a 

kormányforma a hatalomgyakorlás módjával áll kapcsolatban. A kormányforma egyes vonat-

kozásokban az államformánál kevesebbet mond az állami főhatalom gyakorlásáról, más vo-

natkozásokban pedig többet. A kormányforma-meghatározások egyik jellegzetes iránya a 

kormányzásban részt vevő fő szervek jogilag rögzített viszonyát veszi alapul, a másik pedig a 

kormányzás politikai intézményrendszerét, ideértve a politikai felelősség, valamint hatalom-

egység és a hatalommegosztás egyes kérdéseit is. Az előbbi jelentés mindenféle politikai 

meghatározottságtól függetlenül utal a szervek viszonyára, az utóbbi pedig pont az ilyen tar-

talmi elemek felé mutat, bár azokat is jogilag akarja megragadni  Az alkotmányos rendszerek 

kiépülése során és után, vagyis a XIX. századtól a kormányforma a kormányzás jogi feltétel-

rendszerét, hatalomtechnikai eszközrendszerét és politikai környezetét jelöli. Részletese elem-

zése az alkotmányjog körébe tartozik. 

Az államtípus 

Az államtípus kategóriáját a XVIII–XIX. századig tudatosan alig használták, s csak azt köve-

tően terjedt el viszonylag széles körben, bár korántsem általánosan. A szakirodalomban állam-

formának nevezett jelenségek persze bizonyos feltételek mellett – például az arisztotelészi 

elmélet ún. alkotmányai esetén – végső soron államtípusnak is tekinthetők. A régi hagyo-

mánynak ma is vannak követői: sok szerző úgy tipizál, hogy vagy nem használ, vagy nem je-

löl meg típusfogalmat. Számukra az államformák vagy az állameszme különböző felfogásai 

egyben államtípusok. Milyen típus az államtípus? Az államtípus jelenthet valóságos és ideális 

típust is. Az utóbbi itt eszményi típusként értendő, vagyis – példának okáért – mondhatjuk 

azt, hogy Morus Tamás az Utópiában az agrárius kommunizmus viszonyaira szabott legjobb 



10 

államot írta le, azaz egy sajátos ideális államtípust gondolt el. Valóságos – vagy inkább úgy 

fogalmazok: reális – típusként az államtípus-kategóriát kétféle értelemben használjuk. Az 

egyikkel – s ez a leggyümölcsözőbb használata – az államok történeti jellemzőit vesszük 

számba, ténylegesen lezajlott folyamatokra rámutatva és azokat a kategorizálással is értékel-

ve, a másikkal pedig valamilyen eszmei-gondolati szempontot emelünk ki, melynek nyilván-

valóan valóság-fedezete is van, de az állam egy lehetséges értelmezését vagy tendenciáját 

akarjuk megmutatni vele. Mindkét esetben valami lényegit akarunk mondani az adott csoport-

ba sorolható államokról, s természetesen mindkét esetben a történelmileg létezett társadalom-

ról, jogról és politikáról – azaz valóságos dolgokról – is beszélünk.  

Amikor történeti államtípusokat alakítunk ki, tudatosan vagy öntudtalanul, de elkerülhetet-

lenül alkalmazunk, illetőleg kialakítunk eszmei-koncepcionális típusokat is. S megfordítva is: 

amikor eszmei típusokat alakítunk ki, lehetetlen – tudatosan vagy mit sem tudva róla – nem 

történelmi sajátosságokban is gondolkodni.  

A történeti államtípusok – jellegzetesen – a keleti despotizmus rendszere (ókori biroda-

lom), az antik polisz (ókori városállam), a középkori regnum (hűbéri-rendi állam), a modern 

állam (polgári állam, területi állam), a nemzetállam, totalitárius állam, szociális-jóléti állam 

és így tovább. Ezek mindig ún. lényegtípusok is, melyek tartalmi elemei a mögöttes történe-

lemfelfogás és történelemfilozófia függvényei. (A példaként felsoroltak között az ókori római 

állam azért nem szerepel külön típusként, mert lényegi jellemzői alapján és történelemfilozó-

fiai értelemben az „antik polisz” típusába sorolható, mint területileg kiterjedt, majd világbiro-

dalommá nőtt városállam.) (A kedvező földrajzi fekvésük okán vagy más okból a középkor-

ban is virulens, polgári kultúrával rendelkező városállamok, pl. Firenze vagy Velence stb., 

ebben a rendszerezésben azért nem önálló típusok, mert történelmi szempontból nem jellegze-

tesek.) Izgalmas történelemfilozófiai kérdés, ahol a válasz politikai értékválasztást is kifejez, 

hogy a kommunista pártok által vezetett ún. „szocialista államot” önálló államtípusnak, vagy 

egy másik típus alesetének tekintjük-e. Az, hogy itt nem szerepel önálló típusként, jelzi a kér-

désben való álláspontomat. Még fogósabb kérdés, hogy a XX. század két, történelmileg új ál-

lamtípusa – a totalitárius és a szociális-jóléti állam – vajon a modern polgári állam altípusai-e 

vagy önálló típusok.  

Az alábbi szemléltető ábrát úgy alakítottam ki, hogy ebben a kérdésben mind a két értel-

mezést megengedje. Ezt azért tettem, mert az előbbi esetében inkább „a (történelmileg) »se-

hová«, vagyis valahová az európai hagyományon kívülre vezető önálló típus”, az utóbbi ese-

tében pedig az „új történelmi lehetőségeket sejtető altípus” értelmezése felé hajlok. 
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 FŐBB TÖRTÉNETI ÁLLAMTÍPUSOK 

egy mögöttes történelemfelfogás és 

történelemfilozófia függvényében 

FŐBB KONCEPCIONÁLIS TÍPUSOK 

AZ ÁLLAMESZME ALAPJÁN 

egy mögöttes államelmélet függvényében 

 

 (egy adott elméletre
4
 jellemzően)  (az adott elméletre

5
 jellemző példákkal, 

ez esetben dualizmusok szerint) 

 

 
   KELETI DESPOTIZMUS  

       (ókori birodalom) 

 

 

 

HATALMI ÁLLAM (Machtstaat) –  

JOGÁLLAM (Rechtsstaat) 

 

 
    ANTIK POLISZ  

       (városállam) 
 

IGAZGATÓ ÁLLAM (Verwaltungstaat) – 

TÖRVÉNYÁLLAM (Gesetzesstaat) 

 

 
    KÖZÉPKORI REGNUM  

       (hűbéri-rendi állam) 
 

TOTÁLIS ÁLLAM (totaler Staat) –  

IRÁNYÍTÓ ÁLLAM (Lenkerstaat) 

 

 
    MODERN ÁLLAM  

       (polgári állam) 
 

RENDŐRÁLLAM (Polizeistaat) –  

ÉJJELIŐRÁLLAM (Wächterstaat) 

 

        – NEMZETÁLLAM 

          XX. századi új típusok: 

       – TOTALITÁRIUS ÁLLAM 

       – SZOCIÁLIS-JÓLÉTI ÁLLAM 

 

KULTURÁLLAM (Kulturstaat) –  

JÓLÉTI ÁLLAM (Wohlfahrstaat) 

 

     

 

Történeti és eszmei államtípusok lehetséges példái két elmélet alapján 
 

A táblázatról nyilvánvaló, hogy az ókori birodalom, a városállam és az abból kinőtt római 

impérium, valamint a középkori regnum csak a hatalmi állam értelmében tekinthetők állam-

nak. Ugyanígy: balgaság lenne az ókori Mezopotámiában vagy a középkori Frank Birodalom-

ban a jogállam bármilyen jelét keresni. Másfelől viszont a modern állam másodlagos értelem-

ben hatalmi állam – ti. annyiban, amennyiben állam hatalom nélkül elképzelhetetlen –, de lé-

nyegi minőségét annak köszönheti, hogy sajátos viszonyban van a joggal és annak eszméjé-

vel, s ha sok fajtája ténylegesen nem is jogállam, potenciálisan mégis a joggal összefüggő je-

gyekre vagy azok hiányára tekintettel határozható meg. 

A hatalmi államnak így két jelentése is van: e kifejezés általában az újkor előtti államokra 

utal, amelyekbe még a legerőtlenebb jogállami program sincs bekódolva, tehát a hatalom in-

tegrálja a társadalmat, másrészt azokra a modern államokra, amelyekben e hatalmi tényező 

erősebb a „kelleténél”, például azért, mert valamilyen diktatúráról van szó. Ilyen értelmezés 

esetén a hatalmi államnak nem feltétlenül a jogállam az ellentéte; az lehet – főleg a XX. szá-

zadi gondolkodásban – a jóléti állam is. (Ez a kettős államfogalom, a hatalmi állam – jóléti 

állam uralt például sok szociáldemokrata államelméletet; lásd például Ágoston Péter 1916-os 

munkáját.) Vannak olyan, rendszerint történetinek gondolt államtípusok, ilyen például a nem-

zetállam, amelyek kapcsolódhatnak a hatalmi és a jogállam fogalmához is, de egy másfajta 

államfogalom esetén önálló eszmei államtípusként is kifejthetők. 

 

                                                 
4
 Részletesebben, bár a történészi igényeket meg sem közelítő részletességgel jellemezve lásd Takács Péter: Ál-

lamtan [I]. Két fejezet az állam általános elmélete köréből. A modern állam és elmélete. Bp. BCE, 2011. 164. 
5
 A felsorolt típusok Karl Petraschek: Philosophie des Staates und des Völkerrechts. Zürich-Lipcse, Verlag für 

Recht und Gesellschaft, 1938. 452–493., a szövegben jelzett kommentárok mellett.  
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Főbb történeti államtípusok 

Az államtan klasszikusai köréből történeti típusok szerint (is) jellemezte az államokat Georg 

Jellinek. Alapkoncepciója az volt, hogy az állam fogalmi elemei kultúránként eltérő módon 

fejeződnek ki, ezért az államok típusait az állami kötelékek természete és az egyén abban el-

foglalt helyzete alapján kell megkülönböztetni. Erre tekintettel tett különbséget – a lényegében 

lineáris fejlődés elemeiként elgondolt – ókori keleti, hellén, római, középkori és modern álla-

mok között.  

Hans Nawiasky szerint a történelmi szempontból hét államtípus különböztethető meg, bár 

ezeknek szerinte nem mindegyike létezett a társadalmi valóságban; vagyis azok is lehetnek 

történetiek, amelyek csak eszmékben jelennek meg. Ilyen a felvilágosult abszolutista állam, 

az értelmezése szerint az alkotmányosság eszméjéhez is elvezető (egyébként az arisztokrati-

kus liberalizmusra jellemző) óliberális állam, a „parlamentarista államelvet” kimunkáló de-

mokratikus-liberális, és azt leromboló bolsevik állam. Ilyen továbbá a végül is nem megvaló-

sult, de a szociáldemokrácia eszméiben megjelent demokratikus szocialista állam, a naciona-

lista totális, valamint a katolikus egyház társadalmi tanítását megfogalmazó, pápai encikli-

kákban megjelenő hivatásrendi állam.
 
Amint látható, a sor elején még az időbelileg egymásra 

következő, a végén pedig az időben és térben egymás mellett létező államokat találjuk mint 

államtípusokat. 

A marxista, később neomarxista és a “marxizáló” gondolkodók az államtípusokat illetően 

is megpróbáltak kategoriálisan egységesek maradni, ez azonban csak részben sikerült, ami az 

irányzat széles körű elterjedtségére és ma már 180 éves történelmi ívére tekintettel nem is 

csoda. Alapgondolatuk az volt, s ma is az, hogy az államok történeti típusai a társadalmi be-

rendezkedés jellege szerint határozhatók meg, s az „államtípus” kategóriája azon államok kö-

zös vonásait és általános sajátosságait fejezi ki, amelyek azonos társadalmi-gazdasági rend-

hez, vagy – a társadalmi formák marxi elméletének rekonstrukcióját a nemzetközi marxista 

tudományoság szempontjából is jelentős módon elvégző magyar tudós, Tőkei Ferenc kifeje-

zését használva – azonos „társadalmi formációhoz” tartoznak. E formációkat a tulajdonvi-

szonyok, a gazdálkodás rendje és társadalmi viszonyok változása alapján különböztették és 

különböztetik meg. Ez azt jelenti, hogy a marxista államtípusok alapját leggyakrabban (bár 

nem mindig) a – Marx elméletéig visszavezethető – termelési módok és a társadalmi-

gazdasági rendszerek fogalmához lehorgonyzott történelmi korszakok jelentették. Elméleti 

műveiben Karl Marx a társadalom megszerveződésének gazdasági-tulajdoni alapon kialakuló 

nagy és progresszív korszakaiként – utalva az ún. „ázsiai” termelési mód mint önálló típus le-

hetőségére is – az „antik”, a „feudális” és a „tőkés” termelési módokat jelölte meg. A későbbi 

marxista szerzők államtípusai részben ezen alapultak, s ez esetben – a történelmi fejlődés 

alapján – „ókori”, „középkori” és „újkori”, valamint – Marx nézeteit extrapolálva – „legújabb 

kori” (ez esetben egyfelől imperialista, másfelől szocialista) államról beszéltek. A társadalmi 

osztályok viszonyára is utaló tulajdoni viszonyt kiindulópontnak tekintve ugyanakkor nem-

csak a fentieket tekintették államtípusnak, hanem – főleg az ún. marxizmus-leninizmus kere-

tében, közelebbről pedig az ún. szocialista államelméletben – „rabszolgatartó”, „feudális”, 

„tőkés és „szocialista” államtípusokat különböztettek meg. A Marx által megfogalmazott (tu-

dományos), az (elméleti igényű) „marxista” és a „marxista-leninista” (ideológiai jellegű) ka-

tegóriák között már eleve volt egy kis aszinkronitás, ami aztán további polémiákhoz vezetett. 

Komoly elméleti vitákat két kérdésben figyelhettünk meg. Az egyiket az „ázsiai termelési 
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mód államának” mint önálló típusnak a léte vagy nem léte, s – létezésének elismerése esetén – 

jellemzői, főleg pedig politikai-ideológiai következményei váltották ki. A másik azzal állt 

összefüggésben, hogy e tipológiában mi a „szocialista állam” státusza. 

Főbb koncepcionális államtípusok 

Mint utaltam rá, bizonyos kategóriák valamilyen eszmei elemet emelnek ki az állam lényegi 

ismérveként, s azt eszményként, vagyis normatív követelményként fogalmazzák meg (mint 

például az állam joghoz kötöttségét hangsúlyozó jogállamiság), akár történeti kontextusba is 

helyezve (például a szociális állam esetén). Máskor a fogalomban egy eszmét mutatnak fel, 

esetleg annak ellentétével együtt, felkészülve a duális fogalmi párokban ban vagy olykor ska-

lárisan történő, s így fokozatokat is lehetővé tévő rendezésre. Ezeket nevezem az állam kon-

cepcionális típusainak. Ilyen például 

 
 

o országállam 

o városállam  

o területi állam 

 

o jogállam 

o rendőrállam 

 

o fejlesztő állam,  

o hálózati állam 

o kaszárnyaállam 

o kooperatív állam 

o minimális állam  

o pártállam 

 

o liberális állam  

o szocialista állam 

o szociális-jóléti állam  

o nemzetállam 

Ezek közül néhányat más tananyagrészek keretében tárgyalunk. 

III. MONARCHIÁK ÉS KÖZTÁRSASÁGOK  

Bár a monarchia és a köztársaság mint államforma-kategória egyfajta történelmi állandóságot 

sugall, tartalmi értelemben mindkettő nagyon is képlékeny és folyamatosan változik. Ez – 

több évszázados dominanciája miatt – leginkább a monarchián látszik, de a köztársaság esetén 

is nyilvánvaló. Változik egymáshoz való viszonyuk, politikai jelentésük, mindenekelőtt pedig 

jelentőségük és jövőjük. Ez utóbbit sokan – elkötelezett monarchisták és republikánusok 

egyaránt – és gyakran rosszul becsülik fel. Az 1950-ben hatalomra került, majd 1952-ben 

trónjától megfosztott I. Fáruk egyiptomi királynak a publicisztikában gyakran felidézett jósla-

ta szerint 2000-re már csak öt király marad a Földön: a pikk király, a káró király, a kőr király, 

a treff király, és persze az angol királynő. Mint azóta megtudtuk: a jóslat túlságosan pesszi-

mista volt a monarchia jövőjét illetően, hiszen pusztán Európában ma is tíznél több uralkodó 

ül különböző történelmi trónokon, s a monarchikus egyeduralomnak más kontinenseken is 

sok példája akad.  

Áttekintés  

Összességében a Földön jelenleg 42 monarchia létezik, ide számítva annak minden főbb for-

máját (császárság, szultanátus, emírség, és így tovább), de nem számítva közéjük a közjogilag 

formalizálatlan egyeduralmakat: a köztársasági formát öltő modernizált kaganátusokat, az au-

toriter diktatúrákat és hasonlókat. Világviszonylatban 154 államnak van köztársasági vagy 

ahhoz sorolható speciális államformája, itt sem vonva le közülük azokat, amelyek a gyakor-
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latban szinte egyeduralomként vagy már-már örökletes egyeduralomként működnek, ám ezt 

nem a közjogi rend biztosítja, hanem a nyers erő és az attól való félelem, vagy a politikai 

ügyeskedés. A monarchiák és köztársaságok aránya tehát az államok számát illetően 22:78%, 

a szóban forgó államok népességét figyelembe véve pedig kb. 10:90%.  

A köztársaságok nagy száma részben annak köszönhető, hogy a XIX. században önállóso-

dott dél- és közép-amerikai államok – a számukra monarchiát is jelentő spanyol és portugál 

gyarmati múlt miatt – nem tudták, vagy nem akarták folytatni a monarchikus hagyományt. Ez 

volt monarchiák köztársaságokká való átalakulásának második hulláma.
6
 Továbbá: az új ál-

lamok kialakulásának egyik legnagyobb hulláma idején, a gyarmatbirodalmak II. világháború 

utáni felbomlásakor többnyire köztársaságok születtek – természetesen a brit gyarmatok egy 

jelentős részét leszámítva.
7
 Végül, Közép- és Délkelet-Európában a kommunizmus 1947/49-

es szovjet exportja öt állam esetén – melyekből az akkori rendszerváltozás (1989/93) után tíz 

lett – ugyancsak csökkentette a monarchiák számát.  

Összességében tehát megállapítható: a monarchiák az elmúlt évszázad során történelmi 

léptékkel mérve visszaszorultak, ami elsősorban a nemzetközi hatalmi rendszerek megroppa-

násának és többszöri átalakulásának, valamint az azt kísérő belső forradalmaknak köszönhető. 

Ez távolról sem jelenti azt, hogy a köztársasági formák mögött nem ritkán megbújó igazi vagy 

zsebdiktátorok, nagy- és kiskirályok (vagy egy fiatal kora ellenére gyakran bölcselkedő hu-

morista terminológiáját ide idézve: „legódúcsék és tesco-napóleonok”) uralmát az emberek 

többre tartanák annál, amit a Bourbonok, Hohenzollernek vagy Windsorok nyújtottak nekik.  

Inkább azt jelenti: a világ rendje megváltozott. Európában a XX. század elején 3 állam volt 

köztársaság (Svájc, Franciaország, 1911-től Portugália) és 22 monarchia. A század végére 

egyenesen megfordult az arányuk: miközben jelentősen megnőtt az államok száma – Európá-

ban jelenleg (Koszovó nélkül) 45 állam van –, 12 monarchia maradt: tíz örökletes (Belgium, 

Dánia, Luxemburg, Hollandia, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Nor-

végia, Spanyolország, Svédország, valamint Liechtenstein és Monaco), egy választási (Vati-

kán) és egy speciális (Andorra). 

                                                 
6
 A monarchiák köztársaságokká való átalakulásának első hulláma – közvetlenül az Amerikai Egyesült Államok 

létrejötte után és a modern Svájc (1848/49) kialakulása előtt – a francia forradalom hatására indult meg: Fran-

ciaország: 1792, majd 1848, 1870, Mainzi Köztársaság: 1793, Krakkói Köztársaság: 1815–1846. A második 

hullámot, melyet fentebb külön kiemeltem, a latin-amerikai államok megszületése jelentette Dél-Amerikában 

(Chile: 1810, Venezuela: 1811/30, Paraguay: 1811/13, Argentína: 1816, Kolumbia: 1810/19, Bolívia: 1825, 

Peru:1821, Uruguay: 1825/28) és Közép-Amerikában (Haiti: 1804, El Salvador: 1821, Ecuador: 1822, Guate-

mala: 1821/39, Honduras: 1821/38, Costa Rica: 1823, Nicaragua: 1824.) Egy harmadik hullám Kína (1911) és 

Portugália (1911) köztársasággá válása után, az I. világháborúval és szocialista forradalmakkal összefüggő ha-

talmi átrendeződés idején futott le. Ide sorolható Szovjet-Oroszország és Finnország: 1917, Németország, 

Ausztria, Lengyelország és Csehszlovákia: 1918, Törökország: 1923, Görögország: 1924. Egy negyedik hul-

lám a gyarmatbirodalmak II. világháború utáni felbomlásának idejére tehető, olyan sok önálló állammal és 

azon belül sok köztársasággal, hogy azokat itt nem sorolhatjuk fel; legfeljebb Indiára (1947/50), Egyiptomra 

(1952) és a Dél-Afrikai Köztársaságra (1961) utalhatunk. A legutóbbi államformaváltásra 2021 végén került 

sor, amikor is Barbados monarchiából köztársasággá vált.  
7
 Az angol gyarmatosítására és a Brit Birodalom felbomlására jellemző adat, hogy az egykori gyarmatokból lett 

önálló államok igen sok esetben olyan monarchiák lettek, amelyek trónján a brit uralkodó ül. II. Erzsébet így 

jelenleg 16 önálló állam uralkodója: Nagy-Britannián, valamint az egykori ún. fehér gyarmatokon (Ausztrália, 

Kanada, Új-Zéland) kívül ő Belize, Granada, Jamaica, a Bahama-szigetek, Pápua-Új-Guinea, a Salamon-

szigetek, Antigua és Barbuda, Saint Kids és Navis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadien valamint Tuvalu 

államfője. Ezzel szemben India angol uralom alatti felszabadulása egészen más körülmények között és módon 

történt; nem is csoda, hogy India köztársaság lett. 
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A számbeli arányok változásánál fontosabbak a tartalmi változások. Az alkotmányosság 

eszméinek és gyakorlatának XIX. századi előretörése nyomán ma már szinte természetes, 

hogy az uralkodó hatalma minden monarchiában korlátozott: Hollandia 1815, Belgium 1831, 

Dánia 1849, Luxemburg 1868, Monaco 1911, Liechtenstein 1921, Spanyolország 1978 óta 

alkotmányos monarchia. Ezek közül több „parlamentáris demokráciaként” is leírható (Hol-

landia például már 1848-tól), a Svéd Királyság alkotmánya pedig úgy kezdődik, hogy „Své-

dországban minden közhatalom a néptől ered”. A spanyol alkotmány hasonlóan fogalmaz: „a 

nemzeti szuverenitás letéteményese a spanyol nép, amelytől az államhatalom is származik”. 

Ezt – gondolom – úgy értik, hogy a spanyol király hatalma is a spanyol néptől származik. Az 

abszolút monarchiák idején az ilyesmit nemcsak kimondani, de még gondolni sem merték 

volna. Vagyis az európai monarchiák távolról sem olyanok, mint kétszáz éve.  

Amelyek megmaradtak, ott az uralkodók politikai hatalmuk feladásával fizettek az állam-

forma túléléséért és rendszerint az uralkodó család hatalomban maradásáért is. A leglátványo-

sabb változás, hogy a mai királyok és királynők ritkán vállalnak érdemi politikai szerepet. Ha 

esetleg ezt teszik, akkor is valamilyen pártsemleges területen, például a környezetvédelem te-

rén aktívak, esetleg a szimbolikus politika terén cselekszenek. Az elmúlt évtizedekben jelen-

tős politikai szerepet az európai uralkodók közül egyedül az 1975-ben, F. Franco halála után 

két nappal trónra lépett I. János Károly vállalt, aki – egy ezzel kapcsolatos általános (bár nem 

teljes) politikai konszenzusra építve – mintegy felügyelte és részben irányította is Spanyolor-

szág demokratikus átalakulását 1975 és 1985 között. Menesztette az autoriter rendszer utolsó 

kormányát, szabadon engedtette a politikai foglyokat, és 1978-ban új alkotmányt vezetett be. 

Amikor pedig 1981-ben egy fasiszta katonai csoport puccsot akart végrehajtani, kiállt a kor-

mány mellett, és biztosította a demokratikus átalakulás folytatását. Saját népe körében is, Eu-

rópában is nagyon tisztelték érte; az így szerzett presztízse azonban később – (a sikkasztástól 

a nőügyekig terjedő skálán mozgó) „politikusi tevékenysége” miatt – teljesen elveszett, ezért 

2014-ben átadta hatalmát fiának.  

 
 ABSZOLÚT 

MONARCHIA 

ALKOTMÁNYOS 

MONARCHIA 

PARLAMENTÁRIS 

MONARCHIA 

EURÓPA Vatikán 
Andorra, Liechtenstein, 

Monaco 

Belgium, Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság, 

Luxemburg, Norvégia, Svédország, Spanyolország 

ÁZSIA 

Bahrein, Brunei, 

Katar, Omán, 

Szaúdi-Arábia 

Bután, Kambodzsa,  

Jordánia, Kuvait,  

Nepál, Thaiföld 

Japán 

AFRIKA Szváziföld  Marokkó, Lesotho  – 

AUSZTRÁLIA 

ÉS ÓCEÁNIA 
– Tonga 

Ausztrália, Új-Zéland, Pápua Új-Guinea,  

Solomon-szigetek, Szamoa, Tuvalu 

AMERIKA – – 

Kanada, (Közép-Amerikában) Belize, Bahama-szigetek, 

(a karibi szigetvilágban) Jamaica, Grenada, Antigua és 

Barbuda, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Saint-

Kids és Nevis, Saint Lucia 

A mai monarchiák szokásos tipológiája
8
 

 

Miközben a monarchiák történelmi léptékkel mérve visszaszorultak, legitimációs erejük 

továbbra is megmaradt. Ez – legalábbis Nyugaton (s ez esetben a „Nyugat” lényegében Nyu-

                                                 
8
 A besorolás alapja Der Fischer Weltalmanach adatai (http://www.weltalmanach.de) 2019 elején.  
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gat- és Észak-Európát, valamint Dél-Európa nyugati harmadát jelenti) – annak tudható be, 

hogy a szórakoztató tömegmédia mintegy „eladja” történelmi csillogásukat, tradícióikat, néha 

titkaikat, sőt botrányaikat is. Némi túlzással akár az is kijelenthető: a királyok a tömegmédia 

tárgyaivá váltak, hogy régi dicsfényükkel ékesítsék az el-, elszürkülő autoritást, csillogásukkal 

lenyűgözzék annak szemlélőjét, történeteikkel pedig szórakoztassák alattvalóikat, a fogyasztói 

tömegtársadalmak választójoggal rendelkező tömegemberét.  

A nyugati monarchikus államokban a közvélemény többsége rendszerint támogatja a mo-

narchiát. Ez a legitimációs erő ugyanakkor nem abszolút: a sikeresen republikánussá vált or-

szágokban (Franciaországban, Németországban vagy Ausztriában) a többség nem akarja a ki-

rályságot visszaállítani. Ez részben azért van így, mert az egy-egy személyhez vagy dinasztiá-

hoz kötődő legitimizmus – éppen a hűség személyes jellege miatt – a legtöbb esetben egy-két 

generációnyi ideig tart ki; a legitimisták hiánya pedig meggyengíti a rojalistákat is. A mo-

narchia legitimációs szempontból vett vonzereje a kommunizmus összeomlása utáni Közép-, 

Kelet- és Délkelet-Európában meglehetősen bonyolult kérdés volt. Egyes országokban – Ro-

mániában, Montenegróban, Bulgáriában, s bizonyos értelemben Magyarországon is – ez oly 

erősnek tűnik, hogy nemcsak a politikai kalandorok, de jelentősebb politikai erők is kokettál-

tak vele, ami azonban nem visszaállításában, hanem a köztársaság monarchikus díszletek közé 

helyezésében nyilvánult meg.  A monarchia iránti regionális bizalom megerősödésében szere-

pe volt a közép-, kelet- és délkelet-európai állami keretek XX. századi széttöredezésének, a 

térségen végigsöprő totalitárius és autoriter viharoknak, valamint annak is, hogy e régióban – 

miközben az itt élő népek és nemzetek igen könnyen egymásra támadtak és támadnak még ma 

is – a monarchiák idején az uralkodók (néhány kivétellel) nem nemzeti, hanem a középkorias 

értelemben vett nemzetközi családból származtak (a román I. Mihály például a Hohenzollern-

Sigmaringen ház sarja volt, a bolgár II. Simeon a Szász–Coburg–Gotha–Koháry-házé, miként 

Magyarország utolsó királya is a Habsburg–Lotaringiai házból származott). 

Amíg a nyugati uralkodók a hatalom formáinak megőrzése végett elfogadták, hogy nem 

szólnak bele a politikába, és teljesítik újonnan kapott funkciójukat: az állam történeti folyama-

tosságának reprezentálását, addig az afrikai királyok, a keleti sejkek és emírek igen könnyen 

ilyen-olyan diktátorokká lettek. A köztársaságok ugyanígy változtak és változnak ma is: az 

egykori értékrendjük – puritán egyszerűségük, racionalitásuk, mértékletességük, áttekinthető-

ségük és nyíltságuk, valamint az őket körülvevő bizalom – mára nem egyszer megkopott. Az 

élükön álló elnököknek olykor nagyobb hatalmuk, sőt nagyobb vagyonuk van, mint azoknak a 

királyoknak, akiket ők vagy elődeik a nép segítségével elüldöztek. Az újonnan szerzett va-

gyon ráadásul sokszor gyanúsabb, mint aminek eredete a múlt homályába vész.  

A két államforma mögötti politikai rendszerek az elmúlt egy évszázad során érdemben 

egyértelműen konvergálnak. Politikai aurájukban ugyanakkor vitathatatlanul vannak különb-

ségek is. A monarchiák a folyamatosságot és a politikai élet megszakítatlanságát hangsúlyoz-

zák, a köztársaságok pedig annak rendszeres megújulásait és a változó körülményekhez való 

alkalmazkodását. Az elmúlt ezer évben például az Egyesült Királyság monarchikus államfor-

mája csak egyszer (1649-ben) szakadt meg 11 évre, Spanyolországé pedig kétszer (először 

1873-ban másfél évre, másodszor a polgárháború során, 1933-ban hat évre), és a sort folytat-

hatnánk. Ezt a folyamatosságot fejezi ki az örökletes monarchiákban a trónutódláskor hangoz-

tatott elv (Le roi est mort, vive le roi!) Ezzel szemben Franciaországban csupán az elmúlt két 

évszázadban öt köztársasági korszak létezett: I. (1792–1804), amit Napóleon, majd Lajos Fü-
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löp uralma követett, a II. (1848–1852), amire a második császárság következett, a III. (1870–

1940), amire 1944–1946 között az ún. Ideiglenes Köztársaság volt a “válasz”, a IV. (1946–

1958), s végül az V. Köztársaság (1958–tól). Magyarországon ugyancsak több köztársaság lé-

tezett, s néha még azon is vitatkozunk, hogy „most” éppen melyik köztársaság viszonyai kö-

zött élünk, márha szigorúan vett köztársasági viszonyok között élünk egyáltalán.  

Az államforma megválasztása  

Az emített konvergencia ellenére adódhatnak, s adódtak is olyan helyzetek, amikor a két ál-

lamforma között választani kell, illetőleg lehet. Ezt a választást – modern viszonyok között – 

vagy a nép maga ejti meg, például népszavazáson, vagy képviselőire bízza. 

Az előbbi egyik első példája a svéd-norvég perszonálunió 1905-ös felbomlásakor adódott, 

amikor is a norvég nép, amelynek 1898 óta minden felnőtt férfi szavazati joggal rendelkező 

tagja volt, népszavazáson döntött Norvégia államformájáról. A szavazók 79%-a a monarchia 

mellett foglalt állást, majd a trónra meghívták Carl dán herceget, aki – arra utalva, hogy Nor-

végia 508 évvel azelőtt önálló királyság volt – a régi független királyi család nevét vette fel, 

és VII. Haakon lett. 1919-ben Luxemburgban is népszavazást tartottak az államformáról; itt 

az 1815 óta független és önálló állam nem túl népes lakosságának 80 százaléka foglalt állást a 

monarchia megtartása mellett. Ezzel szemben amikor az olasz nép, 1946-ban, népszavazáson 

döntötte el, hogy királyságban vagy köztársaságban szeretne-e élni, az urnák előtt 90%-os 

részvételi arányban megjelent szavazók 54%-a a köztársaság mellett döntött, és megszüntette 

a monarchiát.  

Általában azt lehet mondani, hogy az államforma népszavazással történő megállapítása – 

amennyiben ehhez az egyéb feltételek is fennállnak – a demokrácia része. Ennek nem mond 

ellent, hogy az valamilyen más politikai cél elérésének eszköze is lehet, vagy “csak megerősí-

tik”, azaz legitimálják vele a már kialakított államformát. A XX. századi Görögországban bi-

zonyos jelek erre az eszközszerepre mutattak, az 1999-es ausztráliai referendumon pedig, me-

lyen közismerten a fenálló monarchia megtartása mellett döntöttek, egyfelől egy általános al-

kotmányos reformról, másfelől a kormánypolitikáról is döntöttek. Az államforma referen-

dummal történő megállapításánál gyakoribb, hogy az államforma kérdéséről a képviselők dön-

tenek egy alkotmányozó gyűlésen. Nincs általános szabály vagy vitathatalan elv arra vonatko-

zóan, hogy mikor kell népszavazást tartani, s mikor kell a dolgot valamilyen gyűlésre bízni. 

Maga a döntés vagy az állam megalapításakor születik, vagy később. Az előbbi történt például 

egy bonyolult ratifikációs eljárás során az Amerikai Egyesült Államok 1787-es alkotmányá-

nak elfogadásakor, valamint a Belga Nemzeti Kongresszuson 1831-ben. Ez utóbbi esetben a 

képviselők kb. 93%-a monarchiát választotta, és az új állam trónjára meghívott egy hagyomá-

nyos európai arisztokratát. A már létező, de megújuló államok alkotmányozó gyűlésein elfo-

gadott döntés lehet kifejezett és egyértelmű, amit az alkotmányok rendszerint első szakaszaik 

egyikében rögzítenek (például: „Franciaország… köztársaság”, „A litván állam … köztársa-

ság”), vagy már azok címében jeleznek (amint azt a Svéd Királyság Alkotmánya, az Észt 

Köztársaság Alkotmánya, a Holland Királyság Alkotmánya mutatja). Az államformák közötti 

alkotmányozói választás ugyanakkor lehet hallgatólagos vagy csendes is – akár a dolog poli-

tikai magától értetődősége okán (az amerikai alkotmányban például csupán a IV. cikk 4 §-a 

rendelkezik a köztársaságról), akár azért, mert az alkotmányozók szeretnék elkerülni a har-

sány állásfogalást. Vagyis a választást egyes alkotmányok – bár megkerülni nem tudják, de – 
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szívesen elhallgatják, vagy szégyenlősen kezelik. Hallgatag például Szerbia 2006. évi alkot-

mánya, amelynek esetén az államformára csak az állam fejének megnevezéséből és egyéb 

rendelkezéseiből következtethetünk: onnan tudjuk, hogy Szerbia köztársaság, hogy az állam 

élén köztársasági elnök áll, így az állam teljes neve (Szerbiai Köztársaság vagy Szerb Köztár-

saság) is csak kikövetkeztethető. Szégyenlős az 1978-as spanyol alkotmány (címe: „Spanyo-

lország Alkotmánya”), amely – az elfogadása idején még közismert, ma már csak a történelmi 

kérdések iránt fogékonyak számára nyilvánvaló okok miatt – nem tartalmazza a „Spanyol Ki-

rályság” kifejezést mint államnevet, bár a spanyol állam vitathatatlanul monarchia (vö. 1 cikk 

(3) bekezdés), és ez a neve. Újabban e különös sorba tartozik hazánk is, amennyiben a magyar 

Alaptörvény (2011) Alapvetés B. cikk (2) bekezdése egyértelműen kimondja ugyan, hogy 

„Magyarország államformája köztársaság”, de az Alapvetés A. cikke az állam nevét „Magya-

rországként”, s nem Magyar Köztárságként határozza meg, sőt – amint az Alaptörvényre épü-

lő 2011-es jogalkotás alapján bizonyítható – hivatalosan nem lehet így nevezni az államot. 

Monarchiák és respublikák között: „király nélküli királyságok” és „republikánusok 

nélküli köztársaságok” 

Első pillantásra úgy tűnhet: a monarchia és a köztársaság mint két fő államforma annyira kü-

lönbözik egymástól, hogy nincsenek közöttük átmenetek vagy vegyes alakzatok. Ez tévedés.  

A monarchia és a köztársaság közötti vegyes jellegű átmenetet jelent például az Egyesült 

Arab Emírségek államformája (ahol az államfői jogokat egy „szövetségi tanács” gyakorolja, 

melyet az államot alkotó hét emirátus élén álló hét emír alkot) és Malajzia (amelyet európai 

fogalmak szerint talán „választási szultanátusnak” mondhatnánk). Ez utóbbiban ugyanis az 

állam egyfelől tizenhárom (tag)állam és három nem állami szintű terület „szövetsége”, tehát 

föderatív jellegű, másfelől pedig olyan választási monarchia, ahol az uralkodót kilenc, egyéb-

ként örökletes szultán közül öt évre választják, amint az egy köztársaság elnöke esetén szokás, 

miközben e választásban a kormányzók által vezetett négy szövetséges állam nem vesz részt. 

Szinte biztosan nincs olyan rendszerező kategória, ami jól ki tudná fejezni ezt az alkotmányos 

szerkezetet. Bizonyos értelemben ilyen vegyes forma a társhercegség is, például az, amit az 

Andorrai Fejedelemségből ismerünk. Ennek élén két „társherceg” („társfejedelem”) áll: az 

egyik – történeti esetlegességek okán – a francia köztársasági elnök, a másik a spanyolországi 

La Seu d’Urgell püspöke. Sajátos előpéldát jelenthetnek itt az ókori kettős királyságok 

(pédául a spártai) és a régről ismert kettős fejedelemségek (például a magyar), ahol egy ideig 

megmaradt a hatalom szakrális és világi jellegének kettőssége. 

Vegyes fogalmakat kapunk akkor is, ha a fenti duális rendszert tudatosan kombináljuk 

egymással, vagy a triászból vett valamely kategóriát a duális rendszer egyik elemének minősí-

tő jelzőjeként kezeljük. Például:  
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 demokratikus 

monarchia  

arisztokratikus 

köztársaság 

    királyi köztársaság 

A duális felosztás vegyes változatai 

Ezek és az ehhez hasonló kategóriák kissé már önmagukban is csalókák, ám még rejtélyeseb-

bek lesznek, ha az így képzett vegyes kategóriákat „kormányformának” mondják, ami nagy 

ritkán fordul csak elő.  

A két fő államforma közötti „hagyományos”, vagyis a dualitásnak legalább a látszatát 

megőrizni törekvő útkeresést köztes fogalmak is jelzik. Ilyen a régi angol közjogban a 

commonwealth, a régi lengyel felfogás szerinti rzeczpospolita, a széles körben (főleg az an-

golszász világban elterjedt) „koronás köztársaság”, és a nálunk is ismert “királyi köztársaság”, 

valamint a „király nélküli királyság”. Ezek közül a mi szempontunkból a harmadiknak van je-

lentősége, amennyiben a hivatalos álláspont szerint Magyarország államformája 1920 és 

1944/1946 között is monarchia volt ugyan, a nem-hivatalos álláspontok azonban a Horthy-

korszak államformáját másként minősítették: királyi köztársaságnak, arisztokratikus köztársa-

ságnak vagy király nélküli királyságnak.  

Mit nyerünk azzal, ha a kérdése korszak államformájára a király nélküli királyság kifeje-

zést használjuk? Azt, hogy a valósághoz közelebbi, a reális folyamatokat jobban megragadni 

képes fogalmi rendszert alkalmazunk, és arra leszünk ösztönözve, hogy ismerjük el e korszak 

magyar államának „formátlan” jellegét és rendkívüli voltát.  A király nélküli királyság ugya-

nis – miként a republikánusok nélküli köztársaság vagy egy köztársaságnak mondott kor-

mányzóság stb. – „formátlan államforma”, legyen bármilyen különös is e kifejezés: nem „ki-

rályság, kormányzóval az élen”, hanem „monarchia, kormányzóval a király helyén”. Ezért is 

lehetett olyan sok közjogi kérdés tisztázatlan benne.  

Egy „király nélküli királyság” a hagyományos államformák síkján úgy áll a monarchia és a 

köztársaság között, hogy mindkettőből tartalmaz valamit, miközben önálló minőséget ölt ma-

gára. Vagyis egyfajta köztes államformát jelent az ilyen köztességet egyébként el nem ismerő 

duális rendszerben. A hozzá társuló politikai rend, az ún. Horthy-rendszer –, melyet az ezzel 

kapcsolatos esetleges viták ellenére is leginkább tekintélyuralminak minősíthetünk – ugyan-

csak köztes helyen áll az államformák triászát a legutóbbi időkben felváltó hármas rendszer-

ben. (Ez a későbbi spanyol helyzetre is áll: annak a király nélküli királyságnak a politikai 

rendszere, a Franco-rendszer ugyancsak autoriter rezsim volt. Talán még azt is kijelenthetjük, 

hogy ahol közjogi szinten egy „király nélküli királyságot” látunk, ott tekintélyuralmi rend-

szerre számíthatunk; bár ez nem jelenti azt, hogy tekintélyuralmi államnak ez lenne a szük-

ségképpeni államformája, amint azt a két világháború közötti Lengyelország példázza). A két 

pozíció – a fenti rendszerekben – képszerűen így ábrázolható: 
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A „király nélküli királyság” helye az államformák rendszerében és  

az amögötti politikai struktúrák elhelyezhetősége a politikai rendszerek között  

E különös fogalom használata egy vonatkozásban kétségtelenül hátrányos következmények-

kel járhat – valószínűleg emiatt nem terjedt el. Ez az, hogy az 1920 utáni helyzetet így minő-

sítve nem adódik mintegy észrevétlen magától értetődőséggel és megkérdőjelezhetetlenül az a 

következtetés, hogy az 1920-ban kiépült magyar állam – az ún. „trianoni Magyarország” vagy 

„kis” Magyarország – a „történelmi” vagy „nagy” Magyarország folytatása és örököse. S így 

nem adódik a maga természetességével az a lehetőség sem, hogy a csaknem ezer éves magyar 

állam hagyományai, sikerei és ragyogása, a nehézségeken úrrá levő akarata és kűzdelmeinek 

példája felhasználható a Trianonban kialakított keretek között létrejött állam rendjének legi-

timálására. E hagyományokhoz a monarchia még akkor is hozzátartozott, ha a korona a Habs-

burgok fején volt. Aki lemondott a (hagyományosan felfogott) monarchia fenntarthatóságáról 

és esetleges „visszaállíthatóságáról”, az erről a legitimációs lehetőségről mondott le. Jól szem-

lélteti ezt a szempontot egy 1922-es tanulmány, mely nem sokkal a Habsburg-ház 

detronizáslása után a királyság államformája mellett kardoskodva így fogalmazott: “Szakítani 

alkotmányunknak a magyar nép nemzeti és állami egységét ezeréves erővel hirdető történelmi 

jellegével, megfosztani állami létünknek intézményeiben megnyilvánuló alapelveit az ezer-

éves fejlődés-adta erőtől, és ép[p]en ma, mikor nem a sivár jelen, csupán a történelmi múlt le-

het a magyar jövő biztos alapja, több lett volna a bűnnél . . . plus qu’un crime... une faute...”. 

[C’est pire qu’un crime, c’est une faute: ez több, mint bűn, ez hiba. Antoine de Boulay bon 

mot-ja, melyet az utókor tévesen Fouchénak vagy Talleyrand-nak szokott tulajdonítani.]  

Sőt, e terminust használva fel kell vetni annak legalább a lehetőségét, hogy 1920-ban a há-

borúban legyőzött és a forradalmak idején öszeomlott régi, történelmi magyar állam romjain – 

a szép szavak és a közjogi fikciók ellenére – nem a régi Magyaroszágot kezdték el újjáépíteni 

egy jelentősen kisebb államterületen és jelentősen kevesebb polgárral, hanem egy „új Magya-

rországot” hoztak létre. Vagyis e terminust használva legalábbis kérdésként fel kell vetni, 

hogy a „trianoni” vagy „kis” Magyarország létrejötte vajon nem egy új magyar állam kezdete-

e volt-e. 

Végül, e különös kifejezés használata esetén könnyebb észrevenni a magyar történelemnek 

a megszakítottságok ellenére is szembe tűnő folyamatosságát. Az államformák szintjén azt, 



21 

hogy ahol a „republikánusok nélküli köztársaságokra” (1918/19) egy „király nélküli király-

ság” (1921–1944) következett, ott nem nehéz monarchisták szavazataival
9
 bevezetni egy új 

köztársaságot (1946), amely aztán olyan „nép”-köztársasággá (1949–1989) alakult át, amely 

szociális értelemben sokakat felemelt ugyan, de a nép uralmával köszönő viszonyban sem állt. 

Az ilyen helyen egy másik – a hátteréül szolgáló gazdasági rendszerében lomha, a korrupció-

val szemben már akkor védelen, a múlthoz való viszonyát meghatározni nem tudó, szociális 

értelemben rosszul működő, a többségi uralom alkotmányos korlátait és a politikai váltógaz-

dálkodást persze felmutató – köztársaság idején (1990–2010) aztán az állam megjelenítésének 

középpontjába egy szentnek mondott királyi korona került, ami azt is jelezte: többen olyan 

köztársaságot kívánnak kialakítani (2010/11-től), amelyet formálisan és hivatalosan majd nem 

lehet vagy nem célszerű köztársaságként megnevezni, s amelyben nem a republubikánusoké a 

főszerep. De ha nem az övék, akkor kiké?  S végül is kik azok a republikánusok?  

Jól kifejezi ezt a jelenlegi államformánkat is jellemző köztességet az a szimbolikus tény, 

hogy a magyar állam szempontjából oly sokféle jelentéssel bíró Szentkorona 2000 óta a par-

lament kupolacsarnokában található – pontosan azon a helyen, ahol az első magyar köztársa-

ságot 1918. november 16-án kikiáltották. 

 

                                                 
9
 Az államformaváltást indokló történelmi körülményeket a rövidség kedvéért azzal érzékeltetem, amit Varga 

Béla, a Nemzetgyűlés későbbi elnöke a Független Kisgazdapárt frakcióülésén mondott arról, hogy miért is kell 

megszavazni a köztársasági államformát bevezető törvényt. Így fogalmazott: „Legitimista családból származom, 

a király képe ott függött a tisztaszoba falán. Magam is legitimista vagyok. De ma – győzködte párttársait – legi-

timista meggyőződésem ellenére azt mondom, a köztársaság az egyetlen lehetséges államforma.”  


