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XXII. FEJEZET  

LEGALITÁS, LEGITIMITÁS, LEGITIMÁCÓ  

LEGITIMITÁS ÉS LEGITIMÁCÓ  

Mi az oka annak, hogy általában elfogadjuk a körülöttünk levő világot, s benne a felettünk 
uralkodó fensőbbségeket? Miért alkalmazkodunk a társadalmi, politikai és jogi normákhoz sokszor 
olyankor is, amikor az hátránnyal jár ránk nézve? S megfordítva: miért van az, hogy néha még 
akkor sem alkalmazkodunk egy rendszer normáihoz, ha tudjuk, hogy az szankciókkal járhat. E 
kérdésekre a legitimitás és legitimáció fogalmi rendszerében válaszolhatunk.  

22.1. A LEGITIMITÁS ETIMOLÓGIÁJA ÉS JELENTÉSTÖRTÉNETE 

Amíg a hatalom gyakorlata és elmélete mindig és mindenütt a társadalmi élet egyik 
központi kérdése volt, addig az uralmi rendszer igazolásának, jogosultságának vagy 
vitathatóságának problémája kimondottan európai jelenség.  
A legitimitás és a legalitás etimológiailag a római jogban gyökereznek. A legalis szó a lex 
genitivusza, a legitimitás pedig a legitimusszal mutat közvetlen rokonságot. A rómaiak általában a 
legitimus fogalmával jelöltek minden olyan berendezkedést vagy intézményt, amely a jogrendnek 
megfelel. Ezzel a kifejezéssel illették az állami rendet általában, de az egyes – elsősorban civiljogi 
– törvényeket is (például imperium legitimum, a Tizenkéttáblás Törvény hereditas [heres] 
legitimusa, vagyis a törvényes öröklési rend szemben a végrendeleten alapuló örökléssel, a heres 
scriptummal.)  

A források szerint a korai középkorban a legitimust jórészt ebben a latin eredetű technikai 
értelemben használták. IV. Károly Aranybullája (1356) azzal adott új tartalmat a kifejezésnek, hogy 
a törvényes öröklési rend elvét összekötötte a választófejedelmek politikai hatalmának 
igazolásával. A primogenitúra elvének kimondásával a legitimus fogalma szakrális jelleggel 
bekerült a „köztudatba” is, mégpedig az elsőszülöttség jogán való hatalomgyakorlás „istentől való 
származtatása” értelmében.  

A skolasztika a legitima potestast, vagyis a törvényes hatalmat a zsarnokság intézményével 
állította szembe. Aquinói Szt. Tamás ennek alapján a hatalom megítélésének kritériumává annak 
erkölcsiségét tette. Bár a világi és az egyházi hatalom Istentől való eredetét senki sem kérdőjelezte 
meg, mégis megjelent az a gondolat, hogy a kormányzat a „jogból” és a közösség szokásából (tehát 
a néptől) ered. A későskolasztika államfilozófiai írásaiban a legitimus kétféle felfogása tükröződik.  

Az ún. dezignációs [kijelölési] elméletek szerint a hatalmat Isten közvetlenül ruházza 
az uralkodóra; eszerint minden igazhitű dinasztikus uralom legitim. Az uralom 
kizárólagossága és ellenállhatatlansága az isteni fensőbbség kisugárzása (Tranner). A 
transzlációs [átruházási] elméletek szerint viszont az államhatalom hordozója a 
politikai rend legfőbb egysége, a nép, amely a hatalmat valamilyen „konstituáló 
aktuson” keresztül viszi át a kormányzatra (Suarez, Bellarmin). A protestáns 
monarchomachok elutasították az uralom természetjogi megalapozását. Szerintük az az 
uralkodó legitim, aki betartja a rendi állam törvényeit. Ennek alapján a pozitív 
törvények megsértése esetén az uralkodóval szemben is kilátásba helyezték az 
ellenállási jog érvényesítését (Althusius).  
A klasszikus természetjogi és szerződéselméletekben a hatalom jogszerűsége és legitimitása a 
szerződést kötő egyénektől származott. Ha a hatalom nem felel meg a természetjogi törvényeknek, 
akkor fennállásának indokoltsága kétségbevonható, és – egyes elméletekben – az alattvalóknak a 
kormányzattal szemben fenntartott jogai alapján elvitatható. Az uralkodó legitimitása az észjogban 
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az értelem törvényeinek figyelembe vételétől függ. Az észjogászok szerint a hatalom és a jog 
forrása az értelem. Ennek következtében az államrendet a pozitív jog által korlátozott uralomként 
fogták fel (Wolff), másrészt pedig egyre több követelményt fogalmaztak meg az állammal szemben 
(Pufendorf).  

A legitimitás modern eszméje a XVI-XVII. századi francia állambölcseletben született 
meg. A kor gondolkodói azt a kormányzatot tartották legitimnek, amely mind az 
egyénnek, mind az államról már leválasztott társadalomnak helyes és előnyös 
kormányzást biztosít. Nem sokkal ezután a felvilágosodás publicisztikájában a 
fogalom végképp eloldódott a királyság államformájától és általában az általános 
közjót előmozdító államhatalom tulajdonságává vált.  

A felvilágosodás gondolkodói a legitime kifejezést két megközelítésben használták. 
Egyrészt a trónbitorló és az legitim uralkodó ellentétét jelölték vele, másrészt pedig 
egalitárius-demokratikus elképzelésekkel kapcsolták össze. A legitim szuverenitás 
többé nem a királyt, hanem a népet illette. Rousseau társadalmi szerződéselméletében a 
nép létrehozza elidegeníthetetlen és oszthatatlan főhatalmat, amely az általános 
akaratot [volonté generále] hivatott érvényesíteni, s amelynek mindenki alávetett. A 
szuverén főhatalomtól megkülönbözteti a legitim kormányzatot, melynek feladata a 
nép jólétének előmozdítása. Amennyiben működése nem felel meg az általános 
akaratnak, úgy zsarnoksággá fajul, és illegitimmé válik. A felvilágosodás legitimációs 
eszméi termékeny talajra hullottak: 1789-ben a francia Nemzetgyűlés legitimnek 
kiáltja ki önmagát. A jogszerűen uralkodó király személyét tehát megfosztották ettől a 
minőségtől, s azzal a népet, a nép képviselőit illették.  

A legitimitás a bécsi kongresszus (1814-15) után nemzetközi jogi és nemzetközi 
politikai jelentést is nyer. A forradalom előtti status quo helyreállítása, a „legitim” 
uralkodó visszatérésének igazolása érdekében már Talleyrand úgy határozta meg a 
legitimitást, mint a hosszú történeti fejlődés során természetes módon megszerzett 
uralmi jog elveszíthetetlenségét. Bécsben azt a követelményt állították fel, hogy erre a 
legitimitási elvre kell felépülnie az egész nemzetközi jognak. A legitimitás ugyanakkor 
belpolitikailag formálissá vált: nem az uralkodó erkölcsös hatalomgyakorlásának 
kötelezettségét jelentette, hanem az uralomhoz való elidegeníthetetlen jogát.  

A Bourbon restauráció idején alapvetően két legitimitási irányzat alakult ki. A 
tradicionalisták a rendi társadalom védelmében Istentől származtatták a szuverenitást 
és az isteni akarat képviselőjeként fogták fel az uralkodót. Megkülönböztették továbbá 
a legalitás és a legitimitás fogalmát. A legitim hatalom szerintük az, ami megfelel a 
természeti és az isteni akarat törvényeinek, valamint a vallás és a civilizáció elveinek. 
Ezzel szemben illegitim (bár esetleg legális) az a hatalom, amelynek törvényei nem 
szolgálják az emberek erkölcsi tökéletesedését, nem tisztelik a vallást (de Maistre, 
Bonald). Az állami gyámkodást elutasító polgárság liberális polgárság szerint mind az 
isteni eredetű uralkodói hatalom, mind pedig a rousseau-i népszuverenitás 
despotizmushoz vezet. Mivel a magánélet szférája kívül esik a társadalmi-politikai 
befolyásolási lehetőségeken, csak a korlátozott szuverenitást fogadják el (Constant). 
Az ellenállás joga a polgárokat nemcsak az illegális, hanem a legális, de el nem ismert 
(tehát illegitim) uralommal szemben megilleti.  

Az 1830-48-as forradalmak hatására a talleyrandi legitimációs elv levetkőzte 
személyes (uralmi) jogosultság-jellegét, s ezáltal a legitimitás fogalma relativizálódott. 
A legitimitás igazságosként való – a legalitást feltételező és megalapozó – 
megfogalmazása bizonyos értelemben szakszerűsítette a problémát. Ez fejeződött ki a 
doktrinerek felfogásában, amely szerint az államhatalmat (és a legitimitás kritériumát) 
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a jog, az igazságosság és az értelem elveihez kell kötni. A Guizot által megfogalmazott 
conformite avec la raison éternelle [az örök értelemnek való megfelelés] 
követelményben objektíve benne rejlett mind a – nem legális úton elért – forradalmi 
legitimitás, mind pedig a – hatalom megszerzések törvényessége ellenére – illegitim 
hatalom elméleti elismerésének lehetősége is. Lassanként megteremtődött annak az 
alapja, hogy konkuráló legitimitási elvekről beszélhessünk.  

Német területen néhány szerző államelméleti fejtegetéseit kivéve a fogalmat sokáig 
csak civiljogi értelemben használták. Ennek az a történeti oka, hogy a német 
széttagoltság viszonyai között sokáig nem létezett olyan átforgó uralmi igény, amelyet 
kétségbe lehetett volna vonni. A német rendi állam ellenállt a modern állameszme 
kialakulását elősegítő gondolatoknak és a szekularizált természetjognak. Mivel a 
német természetjogi gondolkodók – kevés kivétellel – erősen konzervatív álláspontot 
képviseltek, esetleges reformtörekvéseikkel szemben pedig a törvényhozás nyitott volt, 
így nem fejlődött ki az államhatalom legitimitásának kritikai gondolata. A tudományos 
vizsgálódások kiindulópontjaként legtöbbször az adott jogi helyzetet jelölték meg.  

A német jog- és államfilozófiát e holtpontról csak a francia forradalom, a rendi 
állam összeomlása és az ipari nemzetté válás mozdították ki.  

A XIX. században – részben Kant és Hegel elméleteit követve, részben attól 
függetlenül – különböző konzervatív és liberális legitimitáselvek versengtek 
egymással. A század végén azonban olyan paradigmaváltás zajlott, amely jelentős 
mértékben átalakította és mind a mai napig meghatározta a legitimitásról való elméleti 
gondolkodást.  
Az eddigiekben a legitimitásfogalom etimológiai eredetét, a fogalom tartalmának történeti 
változásait kísértük figyelemmel. Ennek során azt is hangsúlyoztuk, hogy az empirikus történéseket 
követő, illetőleg bizonyos mértékig annak „előtte járó” elméleti megfontolások nem csupán a 
legitimitás-legitimáció problematikájára irányultak; vagyis a fent említett szempontok csak az 
állam- és jogfilozófia, illetve a politikaelméleti gondolkodás – számunkra jelentős – 
„melléktermékeként” értelmezhetők.  

A legitimitás és a legitimáció fogalmait Max Weber emelte a tudományos leíró fogalom 
szintjére. A legitimitás nála olyan tudományos-formális fogalommá vált, amely elszakadt a szó 
etimológiai és történeti összefüggéseitől és így módszertanilag különböző szerepeket tölthetett be. 
A legitimitás fogalma heurisztikus jellegű annyiban, amennyiben az uralom jelenségének 
megértése szempontjából talán a leglényegesebb összefüggésekre irányítja a figyelmet. A 
legitimitási elv, mint végső érvényességi ok továbbá konstitutív szerepet játszik az uralom és a jog 
tiszta típusainak megalkotásában, és lehetővé teszi az uralmi jelenségek szociológiai leírását és 
magyarázatát.  

 22.2. A LEGITIMÁCIÓ- ÉS A LEGITIMITÁS-ELMÉLETEK FŐBB TÍPUSAI 

A témával foglalkozó szerzők általában egyetértenek abban, hogy legitimitás és a 
legitimáció fogalmai csak a politikai (uralmi), illetve az állami rendre 
vonatkoztathatók: csak az állami és a politikai rend igényelheti, birtokolhatja és 
veszítheti el a legitimitását. Amíg a legalitás az állami hatalomgyakorlás 
törvényességére és jogszerűségére vonatkozó jogi fogalom, addig a legitimitás és a 
legitimáció fogalmai túlterjednek a hatalmat kölcsönző – akár természetjogi elvek által 
megalapozott – pozitív jogrenden. A legitim-illegitim jelzők ezért az állam előtti 
társadalmakra vagy a politikai renden kívül eső intézményekre és jelenségekre (például 
a multinacionális szervezetekre vagy a világpiacra) nem alkalmazhatók.  
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Egy állami-politikai rend igazolási és érvelési rendszerének két fő jellemzőjét 

különböztethetjük meg. Minden politikai rendnek van egy olyan igénye, hogy a neki 
alávetettek parancsait elismerésre méltónak és belsőleg is érvényesnek (tehát 
kötelezőnek) ismerjék el. Ha az uralom működése megfelel az engedelmeskedők 
igazolási szükségleteinek s azok hisznek az uralom helyességében 
(„példaszerűségében”, jogosságában, parancsai érvényességében), akkor az uralom 
legitim. Szubsztantív, vagyis tartalmi szempontból a legitimitás tehát a politikai rend 
olyan tulajdonsága, amely alapján az uralomnak alávetettek önként követik annak 
parancsait.  

A processzuális szempont viszont arra irányítja a figyelmet, hogy a legitimitás a 
legitimációs folyamatban teremtődik meg. Ez úgy történik, hogy (a) érveket 
vonultatnak fel az uralom igazolása mellett, (b) intézményesített mechanizmusokban 
biztosítják az uralom parancsainak végrehajtását, illetve (c) olyan legitimációs 
teljesítményeket (például gazdasági sikereket) mutatnak fel, amelyek motiváló erőként 
hatnak a politikai rendszer elfogadásában.  

A legitimitás és a legitimáció fogalmai tehát szorosan összefüggnek: a legitimitást a 
legitimáció közvetíti. Mivel az uralom stabilitása az elismerés függvénye, a legitimitás 
(vitatható) érvényességi igényt jelent. Ez különösen akkor mutatkozik meg, amikor egy 
rend legitimitása kétségessé válik, vagyis legitimációs válság lép fel. A legitimációs 
válságok legitimitási válságokká alakulhatnak, amennyiben az alattvalók 
megkérdőjelezik a fennálló uralmi berendezkedés egészét vagy annak alapértékeit, 
illetve alapintézményeit.  

A legitimitás mindig két pólusú fogalom: egyrészt feltételezi az uralom fennállását, 
illetve a legitimitási igényét, másrészt pedig az alávetettek létét, illetve azok 
legitimitási hitét.  

Az ún. legitimitás-orientált kutatási irányzat (Luhmann, Münch, Fraenkel) az 
uralom pólusát helyezi előtérbe, és az alávetetteket elsősorban a parancsok 
fogadóiként, nem pedig legitimációs alanyokként kezeli. Az uralom nem az alávetettek 
révén legitimált, hanem önmagát legitimálja. A legitimáció-orientált kutatási 
irányzatot (Weber, Habermas) ezzel szemben nem ennyire az uralom, hanem az 
alávetettek, esetleg az uralom által fenyegetettek érdeklik. Arra helyezik a hangsúlyt, 
hogy a legitimitás csak az alávetettek „egyetértésével” jöhet létre. Kritikailag 
viszonyulnak azokhoz a technikákhoz, amelyekkel az uralmat gyakorlók megpróbálják 
elérni az önkéntes engedelmességet, és kiemelik azokat a demokratikus eljárásokat, 
amelyek révén a fennálló uralom korlátozható, vagy adott esetben kétségbevonható.  

A legitimitáselméletek feloszthatók a legitimitás fogalmának normatív vagy 
empirikus értelmezése szerint is.  

A normatív legitimitás és érvényesség erősen kötődik a megfigyelő pozíciójához: a 
„normativista” azt a kérdést teszi fel, hogy a konkrét uralom számára legitim-e. A 
válasz többé-kevésbé független attól, hogy az alávetettek összessége hogyan ítéli meg 
az uralom elismerésre méltó voltát. A legitimitásra vonatkozó mércéket vagy az adott 
politikai rend világképbe, ideológiába ágyazott rendszer-elképzelései, elvei, az 
alkotmányból levezetett, illetve egyéb morális jogi értékítéletei alkotják (normatív-
tartalmi álláspont), vagy pedig a megfigyelő számára szükségesnek és „értékesnek” 
tartott szabályok, illetve eljárások (normatív-eljárási koncepció). A normatív 
legitimitás-fogalom egyrészt lehetővé teszi, hogy a megfigyelő legitimnek ítélje a 
fennálló rendet akkor is, ha annak parancsait mások megtagadják (uralom-orientált 
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irányzat), de azt is, hogy a csak látszólag önkéntes – például félelemből fakadó – 
parancskövetés esetén illegitimnek minősítse az uralmat (uralomkritikai álláspont).  

Az empirikus megközelítés esetén viszont a megfigyelő semleges pozíciót foglal el, 
függetleníti magát az uralom által „kinyilatkoztatott” normák érvényességének a 
vizsgálatától. A fennálló rend legitimitását attól teszi függővé, hogy az vajon 
elismerésre talál-e az alávetettek összességénél vagy többségénél, tehát parancsait 
önként követik-e. E megközelítés keretében a legitimációs folyamatot kollektív 
folyamatként értelmezik, és a sikerességétől függő legitimitást mennyiségileg mérhető 
nagyságnak tartják. Az empirikus érvényesség értelmében az az uralom legitim, amely 
az alávetettek véleménye szerint tartalmilag meghatározott „helyes”, morálisan 
követésre méltó elvekhez igazodik (empirikus-tartalmi koncepció), vagy pedig az 
engedelmeskedők azon szabályok és eljárások racionalitásában hisznek, amelyek 
alapján a fensőbbség döntései létrejönnek (empirikus-eljárási felfogás).  

E tipológia természetesen csupán útmutatóul szolgál. Egyes szerzők eleve nem 
sorolhatók be e rendszerbe, más elméletek egy-egy eleme pedig több típushoz is 
rendelhető. Akad olyan legitimitás-elméleti kísérlet is (például Jürgen Habermasé), 
amely szándéka szerint megpróbálja összekapcsolni az empirikus és normatív 
nézőpontot. A következőkben három paradigmatikus értékű legitimitás-elméletet 
mutatunk be. 

22.3. LEGITIMITÁS-ELMÉLETEK 

MAX WEBER EMPIRIKUS LEGITIMITÁS-ELMÉLETE  Weber a legitimitás problémáját 
az empirikus érvényesség szempontjából vizsgálja. Számára az uralom legitim 
fennállásának megítélésekor nem az uralom által feltételezett elvek, eszmények és 
normák a mérvadóak, hanem annak tényleges fennállása, vagyis az, hogy az 
alávetettek jelentős mértékben engedelmeskednek a fensőbbség parancsainak. 
Ugyanakkor Weber nem kerüli el a normatív érvényesség problémáját sem. Az uralom 
empirikus szociológiája előfeltételezi a vizsgált uralom „érvényességét”, vagyis 
feltételezi, hogy a parancsok empirikusan valamilyen világképbe, ideológiába ágyazott 
érvényességi forrásra „hivatkoznak”.  

Weber a legitimitás fogalmát cselekvéselméleti alapokon fejti ki. Abban az esetben, 
ha „többek magatartása értelmi tartalmának megfelelően kölcsönösen egymáshoz 
igazodik, és magatartásukat ez a kölcsönös igazodás irányítja”, társadalmi kapcsolatról 
beszélünk. A társadalmi kapcsolatot pusztán esélyként (lehetőségként) határozza meg 
arra nézve, hogy a cselekvés valóban (a cselekvés értelme szerint) társadalmi 
cselekvéseként játszódjék le. Ez az esély akkor válhat valószínűséggé, ha a társadalmi 
kapcsolatot a résztvevők valamilyen legitim rend fennállására vonatkozó 
elképzeléseikre építhetik. Ha léteznek ilyen képzetek és fennáll az a valószínűség, 
hogy a cselekvők ezekhez igazítják cselekvéseiket és társadalmi kapcsolataikat, akkor 
az illető rend érvényességéről beszélünk. A társadalmi kapcsolat értelme, tartalma 
szerint tehát akkor tekinthető rendnek, ha a társadalmi cselekvéseket „nagy átlagban 
vagy megközelíthetőleg megadható maximák” vezérlik. E rend pedig csak akkor és 
abban az értelemben lesz érvényes, ha a cselekvők – esetleg más igazodási motívumok 
mellett – ezeket a maximákat a cselekvésre nézve érvényesnek, kötelezőnek, 
mintaszerűnek ismerik el.  

Az uralmi rend elfogadására és a parancsok követésére nézve a cselekvők részéről 
számtalan motívum képzelhető el (például az érdek, a megszokás, a félelem és így 
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tovább). A rendhez alkalmazkodó cselekvések egy stabilitási-instabilitási skálán 
helyezhetők el. Weber azt állítja, hogy az uralmi rend tényleges fennállása (és az ettől 
különböző stabilitása) szempontjából a rend legitimitása köré szerveződő képzeteknek, 
a legitimitási hitnek van döntő jelentősége. Akkor beszélhetünk legitim és stabil 
uralomról, ha az uralom legitimitási igénye – az, hogy kötelezőnek, mintaszerűnek 
ismerjék el – nagy valószínűséggel megfeleltethető a cselekvők legitimitási hitének. 
Vagyis akkor, ha a rend érvényességére vonatkozó képzetek belejátszanak cselekvései 
motívumainak meghatározásába.  

Weber a hatalmat – megkülönböztetve azt az uralomtól – a társadalmi kapcsolat 
egyik megjelenési formájának tekinti abban az esetben, ha „van rá esély, hogy valaki 
saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min 
alapul ez az esély”. A hatalom fogalma tehát szociológiailag amorf, mindenfajta 
társadalmi viszonyban elképzelhető, így a gazdaságban, politikában, s akár az intim 
szférában is.  

Az uralom ezzel szemben csak a hatalom általános fogalmának funkcionális és 
terjedelmi specifikálása révén érthető meg. „Uralom a hatalom egészen általános 
értelmében az a lehetőség, hogy valaki saját akaratát mások viselkedésére 
rákényszeríthesse.” Maga ez a lehetőség végtelen sok formában valósulhat meg, ezért 
Weber az uralom szűkebb jelentéstartalmának meghatározása végett különbséget tesz 
két polárisan szembenálló uralomtípus: az érdek-konstellációkból eredő uralom (mint 
ami valamilyen piaci, monopolisztikus helyzetből ered) és az autoritásból, vagyis a 
parancsolási jogból és engedelmességi kötelezettségből eredő uralom (például a 
családfői uralom) között. Az autoritásból fakadó uralmat, vagyis a szűkebb értelemben 
vett uralmi viszonyt a cselekvők érdekeiktől független, feltétlen engedelmességi 
kötelezettségen alapuló cselekvései hozzák létre. Akkor beszélünk tehát uralomról, ha 
a társadalmon belüli hatalmi viszony, illetőleg e viszony két pólusán elhelyezkedő 
gyakorlati cselekvők közötti kapcsolatrendszer intézményesül, így a cselekvések 
szabályozottakká, normatíve koordináltakká válnak.  

Az intézményesített uralmi viszonnyá alakított hatalmi viszony egyik pólusát tehát 
az uralmat birtokló autoritása (minden érdekektől független engedelmességre, 
legitimitásra támasztott igénye), másik pólusát pedig az alávetettek (minden más 
motívumtól, érdekektől független, megkövetelt) feltétlen engedelmessége képezi. Ez 
akkor válik valósággá, ha kialakul egy (minimális) engedelmeskedni akarás, vagyis a 
fennálló uralmi rend érvényességébe vetett hit.  

Az eddigieket összefoglalva megállapíthatjuk tehát, hogy empirikus értelemben 
legitim az uralom akkor, ha a legitimitásra igényt tartó személy(ek) parancsaihoz az 
alávetettek cselekvésekben azért igazodnak, mert azokat szubjektíve érvényesnek 
(elismerésre méltónak) tartják. Az uralom által befolyásolni kívánt társadalmi 
cselekvés jelentős mértékben úgy zajlik le, mintha a parancs tartalmát „önmagáért”, 
annak kedvéért „cselekvésük maximájává” (motívumképző belső követelménnyé) 
tették volna (engedelmesség).  

A weberi legitimitási elmélet megértéséhez vázolnunk kell az uralom-tipológiáját is, 
amelynek középpontjában a legitimitási igényt áll. Attól függően, hogy az uralom 
milyen fajta legitimitásra tart igényt, különböző lesz az engedelmesség, az ennek 
biztosítására hivatott igazgatási csoport, s az uralom gyakorlásának jellege.  

Weber a társadalmi cselekvés négy típusának analógiájára a legitim rend 
érvényességének négy típusát határozza meg. A rend – mint felső fogalom – legitim 
érvényességét (a) a tradíció örökkévalóságának szentségében vetett hit, (b) a 
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kinyilatkoztatott, a példaszerű rendkívüliségébe vetett hit, (c) az értékracionális jellegű 
hit és (d) a tételesen lefektetett szabályokba – a legalitásba – vetett hit alapozhatja meg. 
Weber uralomtipológiájában a legitimitási igény alapján három tiszta típust 
különböztet meg.  

A tradicionális jellegű uralom az „emberemlékezet óta érvényes tradíciók 
szentségébe és a tradíciók által autoritással felruházott személyek uralmának legitim 
voltába vetett mindennapi hiten” alapul. Ehhez az uralomtípushoz a tradicionális jog 
tartozik. A karizmatikus uralom a „nem mindennapi odaadáson, egy szent, hősies vagy 
példamutató személybe” vetett hiten és az általa a „kinyilatkoztatott jogon” alapul. 
Jellegzetesen forradalmi, irracionális uralmi forma ez, mely történelmi 
szükségállapotok, nagy belső átalakulások idején jöhet létre. A racionális (legális) 
uralom a „legalitásba – a tételes rendnek és a tételes rend által az uralom gyakorlására 
kijelölt személyek utasítási jogának legális voltába – vetett hiten” alapul. A legális úr 
és az engedelmeskedő a személytelen rendnek – a jognak – engedelmeskedik. Weber a 
racionális uralom elemzésénél annak legtisztább formáját, a modern bürokráciát veszi 
szemügyre.  

Az uralom e formái „tiszta típusok”, a történeti valóság síkján a Weber által leírt 
ideáltipikus formában nem találhatók meg, illetve a ténylegesen fennálló uralmak több 
típus jegyeit is hordozhatják.  

NIKLAS LUHMANN PROCESSZUÁLIS LEGITIMITÁSELMÉLETE  Luhmann a társadalmi 
alrendszerek funkcionális differenciálódásából indul ki. Felfogása szerint az emberi 
fejlődés kezdetén jellemző sokfunkciójú alapegységekből (például család, nemzetség) 
a modernizáció során mind több funkcionális részrendszer válik ki. A 
szekularizációval megindult folyamat során fokozatosan bontakoznak ki a gazdaság, a 
politika, a jog, a tudomány, az oktatás, a tömegkommunikáció tapasztalatilag is 
megfigyelhető szférái. Ugyanakkor kialakul a szférák sajátos belső logikája is, 
amelyek működése következtében az egyes szférák tevékenységüket magasabb 
hatékonysággal tudják a többi szféra és össztársadalom irányában kifejteni.  

A társadalmi fejlődésben előrehaladva az egyén számára a világ mind komplexebbé 
válik. Ahhoz, hogy az egyén eligazodhasson és viselkedését megfelelően tudja 
alakítani, a komplexitást redukálni kell. Önmaga erre képtelen lenne, ezért az élet 
minden területén intézményes tehermentesítésre van szüksége.  

Luhmann formális rendszerelméleti kiindulópontja a legitimitásról alkotott 
felfogásában is érvényesül. A témát uralom- illetve rendszer-orientált szemszögből 
közelíti meg: a legitimációt és a legitimitást nem annyira az uralomnak alávetettekből 
kiinduló folyamatként, hanem a politikai rendszernek a „komplexitás redukciójára” 
vonatkozó szükségszerű teljesítményeként fogja fel. Luhmann úgy véli, hogy a 
klasszikus – a legitimitás fogalmát az „igazságra” vonatkoztató – legitimitáselméletek 
nem adnak választ arra, hogy a modern korban az alattvalók ténylegesen milyen 
motívumok alapján követik a döntéseket, s hogy ez a szűk kisebbség által hozott 
igazolási alapok tudatos átgondolása nélkül zajlik.  

S legitimitás kérdése tehát Luhmann számára azt jelenti, miként lehet olyan 
„általánosított készséget” kialakítani, „hogy tartalmilag meg nem határozott döntéseket 
egy bizonyos toleranciahatáron belül elfogadjanak”. Úgy látja, hogy az uralmi 
szférában az „eljárások” keretében keletkezik a legitimitás. Ilyen eljárás például a 
politikai választás, a törvényhozás, a bírósági eljárás, a közigazgatási döntési 
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folyamatok, a népszavazás, de ide tartoznak a „második” politikai nyilvánosság 
intézményeinek (a különböző bizottságoknak és korporációknak) az eljárásai is.  

Az eljárásoknak tulajdonképpen kettős szerepe van. Egyrészt ezek biztosítják a 
döntések meghozatalát, az intézmények zavartalan működését. Luhmann számára 
azonban fontosabb azok expresszív-szimbolikus jellege, amelynek kifejezett feladata a 
legitimitás megteremtése. Ezen azt érti, az ilyen eljárások résztvevői konszenzusra 
jutottak abban, hogy a politikai és állami intézmények döntési illetékességét – 
függetlenül az egyes döntések tényszerűen „helyesként” való megítélésétől – 
általánosan elismerik és döntéseit elfogadják.  

Luhmann a legitimáció kapcsán különbséget tesz a „döntési premisszák” és 
maguknak a döntéseknek az elfogadása között. Elképzelhető, hogy a döntési 
premisszák (az elvek, a normák) helyeselhetők, de magukat a konkrét döntéseket 
elutasítják, mert rosszul vezették le azokat a premisszákból. Lehetséges azonban ennek 
a fordítottja is: a konkrét döntés anélkülis elfogadható, hogy a résztvevők törődnének 
az azt megalapozó értékekkel, sőt akár el is utasítják azokat. Mivel a luhmanni 
„eljárásban” a résztvevők nem döntenek racionálisan a döntési premisszákról, ezért a 
legitimáció fogalma pusztán a döntések kötelező erejének általános elismertségét 
(motivációmentes elfogadását) takarja.  

JÜRGEN HABERMAS LEGITIMITÁSELMÉLETE  A weberi paradigma szerint az uralmi 
rend legitimitásának mértéke az alávetettek legitimitási hitétől függ. A cselekvő 
motivációit megalapozó értékek, normák megalapozhatják ugyan az uralom tényleges 
elismertségét, de a tudomány nem vizsgálhatja azok érvényességét. Az empirikus 
irányultságú rendszerelmélet (Parsons, Luhmann) ugyancsak eltekint a normatív 
(motivációs) rendszer vizsgálatától, s azt veszi szemügyre, hogy milyen 
mechanizmusok alapján teremthető meg a legitimitás.  

A normatív legitimációs elméletek ugyan lehetővé teszik az uralom igazolásának a 
bírálatát, irányzatai azonban nem tudják megnevezni, hogy mi is a legitim uralom 
alapja, vagyis nem tudják kifejteni az „erkölcsös”, a „jó”, az „igazságos” 
politikaelméleti fogalmait.  

Habermas úgy véli, hogy a két nézőpont összeköthető. A cselekvést befolyásoló 
normarendszereknek ugyanis nem pusztán empirikus, pszichikai jelentőségük van, 
hanem azok attól függetlenül „helyesnek”, „igaznak”, „ésszerűnek” tüntetik fel 
magukat. Ez a normatív és racionálisan igazolható érvényességi igény – empirikus 
hatékonyságuktól függetlenül – tudományosan vizsgálható. A jogszerű működés, tehát 
legális állami-politikai rend csak akkor legitim, ha az uralom a jogrendnek megfelelő 
működésén túl „elismert” „helyes”, „igaz”, ésszerű intézményekre – például az emberi 
jogok katalógusára – való utalással igazolja fennállását. Habermas szerint tehát a 
legitimitás mind az empirikus, mind pedig a normatív érvényesség analitikusan 
elválasztott szintjein vizsgálható. Megfogalmazásában a „legitimitás valamely politikai 
rendnek az az igénye, hogy helyesnek és igazságosnak ismerjék el ...” A legitimitás 
valamely rend elismerésre méltó voltát jelenti. Ezzel egyben azt is állítja, hogy a 
legitimitás olyan vitatható érvényességi igényt jelent, amelynek tényleges 
elismertségétől (is) függ az uralom stabilitása. A legitimitás vitathatóságát többek 
között a történelem osztályharcai is bizonyítják.  

A legitimitás habermasi fogalma tehát azt jelenti, hogy a normatív érvényesség 
(igazolási igény) síkján megjelenő legitimitás lehetősége (elismerésre méltósága) 
azáltal válik valóságossá (empirikus érvényességé), hogy a cselekvők kritikailag 
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megvitatják, s a vita eredményeképpen az uralom „helyessége” tekintetében 
konszenzusra jutnak.  

Természetesen nem feltételezhető, hogy az állampolgár minden őt érintő ügyben 
egy „konkrét” diskurzus résztvevője, és az sem, hogy minden általa követett 
fensőbbségi parancsot megkülönböztetett tudatossággal helyesel. Habermas ezért a 
konszenzust általános értelemben fogja fel, s az „általánosított jóváhagyási készség” 
végső motívumává azt a meggyőződést teszi, hogy a cselekvő kétséges esetben 
diszkurzíve „meggyőzetheti magát”. Ily módon az tényleges megegyezés a lehetséges 
beleegyezés formáját ölti.  

Habermas legitimitáselmélete szorosan összefügg a társadalmi evolúcióról vallott 
nézeteivel. Az egyes társadalmi formációkhoz ún. igazolási szintek rendelhetők hozzá, 
amelyek azt mutatják, hogy adott korban „mit fogadnak el érvként s minek van 
konszenzusra vezető s ezáltal indítékképző ereje”. Az igazolási szintek hierarchiába 
rendeződnek, vagyis a magasabb evolúciós formában már nem egyik vagy másik ok, 
illetve érv, hanem az argumentációk egy adott fajtája értéktelenedik el.  

A korai magaskultúrákban a mitikus világkép nyújt kollektív identitástudatot. Az 
uralkodó dinasztiák eredetmítoszok – s nem pedig argumentumok – segítségével 
igazolják magukat. Nincsenek ellentétes igényt megtestesítő normatív igények, az 
uralom konstituálása és igazolása elbeszélésekben megy végbe. A következő igazolási 
szint a kozmonológiailag megalapozott etikákban, filozófiákban, vallásokban ölt testet. 
A városállamok, birodalmak kialakulásával már nemcsak az uralkodó személyét, 
hanem a politikai rendet is igazolni kell. Az elbeszéléseket argumentációk váltják fel, a 
világképek dogmákba szerveződnek. A szekularizáció megindulásával a vallásos 
világképtől függő igazolási szint elértéktelenedik, növekszik az igény a hatalom evilági 
legitimálására. Az újkor szerződéselméletei az ésszerű akaratképzés általános 
feltételeit az individuumban vagy a közösségben látják, és a konszenzus képzés formai 
feltételei legitimáló erőt nyernek. A hatalom döntéseit csak az legitimálja, ha azok 
megfelelő, a formális feltételeket teljesítő eljáráson keresztül jönnek létre, vagyis a 
processzuális legitimitási igazolási szintre való eléréssel kialakul az igazolás reflexív 
jellege. A liberális kapitalizmusban a polgári társadalom politikamentessé válik. Az 
egész társadalomban az érték-közömbös, világképtől, ideológiától független „egyenlő 
és igazságos csere” mítosza válik vezérlési elvvé, amely szociálintegratív funkciót lát 
el, miáltal a politikai rendet tehermentesíti a legitimációs kényszerűségektől.  
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