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a már leélt élet eredményeinek a számbavételével és az
idővel folytatott örök harca során megállapíthatja, hogy
mi mindent ért el. Így a kor mint adottság valóban egy te
vékeny élet érdemévé alakulhat át, és ezzel lesz az ünnep
igazán időtálló.
A természetes személy születése jogászi szemmel néz
ve többféle jogot keletkeztet. Legfontosabb ezek közül,
hogy megszűnik az a függő jogi helyzet, melynek során a
magzat csak feltételesen lehet jogok alanya, viszont szü
letésétől fogva már teljes jogképességgel rendelkezik.
A magzat tehát a fogantatásától számított életének újabb
szakaszába lép, ezúttal már az élve születésből követke
zően teljes jogalanyisággal rendelkezik, míg teljes cselek
vőképességét - a részletszabályoktól eltekintve - nagyko
rúságával éri el. Eddig az időpontig a gyermek, majd a
Beköszöntő**
fiatal görcsösen akarja bizonyítani, hogy ő már nagyfiú,
nagylány, sőt önálló akarattal és igényekkel rendelkező,
szuverén individuum, ezért ennek során egyre hevesebben
égi igazság, hogy a kor nem érdem, hanem adottság,
kér részt a felnőttek világából, mintha nagykorúságáig ál
továbbá hogy a múló idővel megszépül. Az ember
landó bizonyítási kényszerben élne. Miért ez a bizonyí
születésnapja sui generis boldog és szép esemény,
amely során az öröm felülkerekedik, hiszen az ünnepelt
tási vágy, amely kamaszoknál többnyire már harcosabb
megfogalmazásban és kifejezésben, a lázadásban nyilvá
nul meg? Feltehetőleg az identitásunk része, hogy igazol
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balazs@ajk.elte.hu ORCID ID: 0000-0003-0112-9546
autonómiával rendelkező, szabad tagjai vagyunk, avagy
**A szerző ezúton szeretné megköszönni konzulensének áldozatos
csak a szülőknek, környezetünknek akarjuk bizonyítani
munkáját, egyszersmind hatvanadik születésnapja alkalmából felköértékességünket, ezáltal szintén az énképünket és identitá
szönteni prof. Földi Andrást, az MTAdoktorát, a Római Jogi és Össze
sunkat igazolva. Jogászi nyelven megfogalmazva ezeket a
hasonlító Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát. Isten
éltessen, Professzor Úr!
pszichológiai tevékenységeket, mintha legitimitási prob-
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lémával küzdene az egyén egész élete, főként nagykorúvá
válása pillanatáig. Mintha folyton igazolnia kellene saját
létjogosultságát, ez az igazolási vágy, más kifejezéssel ez
a becsvágy, a motiváció, hogy hagyjunk valamit magunk
után, de legalábbis kivívjuk környezetünk elismerését.
A születés kapcsán utalnunk kell Popper Péter unos-untalan leírt megállapítására, miszerint az ember minden tár
sadalmi cselekménye és közösség iránti igénye ellenére
mégsem társas lény, mivel a legfontosabb cselekményei
során magára van hagyatva, akárhányan is veszik kör
be, gondoljunk itt a születésre, betegségek legyőzésére,
halálra. Az ember így szembesül önmagával, önmaga
kiszolgáltatottságával, és ez félelmet kelt benne. A pszi
chológiában tudományos közhely, hogy az embert mind a
születésekor, mind a halálakor olyan feszültség éri, amely
nek feldolgozása egész életén végigvonul, így szorongást
kelt. Ez a két feszültség - korántsem cinikusan megköze
lítve (!) - az, hogy valójában, nem tudjuk kik a szüleink,
hiába valljuk már a római jog óta a mater semper certa
est elvét, valójában csak elfogadjuk, hogy a szüleink azok,
akik. Vannak közös emlékeink, fényképeink, és valójában
a megkérdőjelezés teljes elvetéséig interiorizáljuk, hogy
ők azok, akiknek a vére vagyunk. Jogászi nyelven ezt úgy
írhatjuk, hogy az ember első társadalmi cselekménye va
lójában a jóhiszeműség szülei személyének elfogadása
iránt, tehát hogy ő legálisan született, pontosabban fogant
- ezt a régi jogi nyelv a törvényes és törvénytelen gyermek
megkülönböztetéssel illette. Ennek a legalitási válságnak
a megoldására tudatosan vagy tudattalanul - szintén ki
zárólag jogi terminológiával élve - mindkét fél részéről a
szülői mivolt legitimációja történik, melynek legjelentő
sebb eszközét az érzelmek jelentik.
A másik feszültség még súlyosabb, hiszen az ember
idővel egyre inkább retteg a haláltól. Ez a rettegés, szem
be nem nézés a modern európai társadalmakban különö
sen szofisztikák módon jelenik meg, gondoljunk csak a
legnyilvánvalóbb formájára, a nyelvre. Számtalan kife
jezés létezik, hogy megszépítse a születés mellett a leg
természetesebb emberi cselekedetünket, a halált. „Örök
álomra szenderült. Elment. Kialudt élete gyertyája.” Ez
a feszültség, vagyis a haláltól való szorongás valójában
egy biztosan bekövetkező végső állapottól való félelem,
mely az időmúlással egyre közelebb kerül, és egyre erő
sebbé válik. Az időmúlás mint jogi tény ellen azonban
még a jog sem léphet fel, ez adja erejét. Ebben az esetben
sok ember úgy küzd a szorongás ellen, hogy megpró
bál minél teljesebb, sűrűbb, eseménydúsabb életet élni.
Azok, akik a végletekig fokozzák az élet eseményekkel,
élvezetekkel való megtöltését, a hedonisták. Ők azonban
saját csapdájukba esnek, hiszen a biológiai értelemben
vett élet ritkán tűri, hogy a végletekig kihasználják. Ez
zel valójában egy önbeteljesítő jóslatként a hedonisták
saját csapdájukba esnek, és siettetik életük végét, ame
lyet látva más hasonló módon gondolkodók még inkább
élvhajhász életet élnek, ezáltal még hamarabb elfárad a
szervezet, és a kör bezárul. Ebből a körből nyilvánvalóan
a megelégedettség révén lehetne kitörni, de az emberi
mohóság ellen sem a jog, sem a pszichológia nem találta
még fel az ellenszert.

Részösszegzésként azt szeretnénk láttatni, hogy az
egyén mind születése, mind elmúlása, halála révén bizo
nyos saját maga létéből következő (apodiktikus) ellent
mondásokat, feszültségforrásokat hordoz. Ezek a pszicho
lógia nyelvén szorongást, depressziót okoznak, míg a jogi
nyelvben a jóhiszeműség, a legalitás, a legitimáció és az
időmúlás fogalmaival ragadhatók meg.
Természetesen tisztában vagyunk, és valljuk, hogy a
gyermekvállalás a legnemesebb, legtiszteletreméltóbb
és a legnagyobb felelősséggel járó emberi cselekmény,
melynek leírása még a legnagyobb költők által is csak
közelítheti a valóságot, de azt el nem érheti. Jelen beve
zetőnk kizárólag csak analógiaként és captatio benevolentiaeként szolgál.
Az egyén születésénél láttuk a jogi-pszichológiai prob
lémákat. Az analógia felállításához azonban szükségünk
van másik jelenségre, amellyel összevetjük a fenti jo
gi-pszichológiai síkot. Ezt II. Jakab (1685-1688) trónra
lépésében és koronázásában véljük megtalálni. Vagyis
konkrétan abban, hogy II. Jakab hatalomra jutásakor mi
lyen legalitási, majd legitimációs kihívásokkal szembe
sült, és ezeket milyen technikákkal próbálta orvosolni.
A konkrét - azaz II. Jakab trónra kerülése és koronázá
sa - sík mellett viszont szembesülhetünk egy elvontabb,
ám korántsem elméleti problémával. Hogyan legitimálja
a hatalom saját létét? Miért és milyen eszközöket használ
a legitimáció érdekében? Legfőképpen, meddig veszi, ve
heti igénybe ezeket a technikákat?

A királykoronázás és az arról hírt adó
költemények legitimációs relevanciája
Jakab, mint minden monarcha uralkodása hivatalosan
ünnepélyes szertartással kezdődött. Köztársasági állam
formák esetében az új kormányzás kezdete pontosan sza
bályozott beiktatással, eskütétellel, az új országgyűlés fel
állásával, mandátumlevelek átvételével stb. nyílik meg,
monarchikus államformák esetén erre a koronázás szolgál.
A koronázás során a szertartás ünnepélyességét az isteni
uralkodó felkenése, a koronázási jelvények mint szakrális
tárgyak használata, a társadalom színe-javának a megjele
nése, az esemény ritka és időszakos volta, az uralkodó és
a társadalom általi kölcsönös hűségeskü - szintén részben
szakrális, tehát isten színe előtti - letétele jelzi. A koroná
zási ünnepségek fényét - a közjogi szokások mellett - a
gazdag és bőséges lakoma, a csillogó pompa, a ruhákkal,
ékszerekkel, fegyverekkel, építkezésekkel, egyszóval
gazdagsággal való elengedhetetlen hivalkodás mindig is
emelte. Ennek a mulatság- és fényűzésáradatnak elemét
képezik a koronázási dicshimnuszok (panegyricus), me
lyeket vizsgálatukkal két okból emelünk ki.
Tisztában vagyunk vele, hogy a jogtörténet számá
ra többek között a koronázási menet vizsgálata is hasz
nos lehet, mivel a menet a pillanatnyi társadalmi rangot
tükrözve alkalmas a társadalom rétegeinek, illetve a hi
vatali beosztásnak (archontológiának) a leírására. Sőt, a
menetbeli sorrend adott esetben lehetővé teszi egyedi kor-
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mányzati aktusok magyarázatát is, ugyanis a személyek,
érdekcsoportok befolyását és annak változását tükröző
elhelyezkedése a koronázási menetben a társadalom szá
mára is nyilvánvalóvá válik. Természetesen a koronázás
során letett eskü, a különféle szertartásrendek vagy a ko
ronázási menet külföldi tagjainak, azaz a külkapcsolatok
személyi megnyilvánulásának vizsgálata is jelentőséget
hordoz. Magától értetődő, hogy kutatás tárgyára alkalmas
a koronázás pénzügyi lebonyolítása, a fedezetének a fel
tárása. Kevés jogtörténeti, azonban annál több kultúrtör
téneti eredménnyel kecsegtethet a lakoma során feltálalt
ételek, a viselt ruhaköltemények leírása, stb.
Mindezek mellett figyelmünkkel mégis a koronázási
költeményeket tüntetjük ki. Ennek oka egyrészt abban rej
lik, hogy mivel a versek szövegek, ezek elemzése a jogtör
ténész számára módszertanilag a legtöbb felsorolt jelen
ségnél közelebb áll. Sőt, ugyan szöveg és vers mivoltuk
önmagában még sok más kutató számára is természetesen
érdeklődést kelthetnek, azonban a versek elemzésében
jelen van egy differentia specifica, mely révén a jogtör
ténészek is kellő felvértezettséggel vizsgálhatják őket, ez
pedig tág értelemben vett kiáltvány (deklaráció) jellegük.
Erre a jellegre abból következtethetünk, hogy nyomtatás
ban az egész társadalom, tehát a koronázáson részt nem
vevők számára is elérhetővé váltak, tehát az iratok publi
kálásuk révén nem veszhettek a szürke hétköznapok ho
mályába. Elsődleges céljuk így az esemény rögzítésében
és a hírközlésben rejlett.
További okunk a vizsgálatra, hogy a kiáltványok a kora
újkorban (is) normákként tekintendőek, mivel a Stuart
uralkodók - tehát a közhatalom - a Titkos Tanácsban
meghozott rendeleteiket, parancsaikat (order) is kiáltvány
(declaration vagyproclamation) formában adták ki. A ko
ronázási dicshimnuszok keletkezését vizsgálva meg kell
állapítanunk, hogy azok természetesen formailag és tar
talmilag sem kiáltványok, de jellegük, szerepük nagyban
közelít hozzájuk, hiszen céljuk, hogy az egész társadalom
számára elérhetővé váljanak, mind területi, mind személyi
hatályukat tekintve. További szándékuk a közhatalom ün
nepélyes létrejöttének a kifejezése, ezáltal annak jelzése,
hogy megszűnik az az ex lex állapot, melynek során a régi
és az új uralkodó közti időintervallum - sokáig korántsem
csak formailag - interregnumnak állítható be.1 Így válik
az uralkodó dicsőségét és koronázását zengő puszta vers
ből a hatalom kezdetéről létrejött deklaráció jellegű írott
szöveg. Ezt azzal a további érvünkkel bizonyítjuk, hogy
ezeket a dicshimnuszokat sok esetben az udvarhű, tehát
uralkodói jóváhagyással, ráhatással, sőt anyagi támoga
tással működő nyomdák publikálták, így tulajdonképpen
egy közhatalmi aktusnak, a koronázásnak a kihirdetését
testesítették meg ezek a versek.
Vállalva az állítás támadhatóságát, azt is megkockáz
tatjuk, hogy a dicshimnuszok a deklaratív hatály és jelleg
mellett némely konstitutív tulajdonsággal is rendelkeztek.
Erre abból következtetünk, hogy a koronázás elmaradá
sa bizonyos mértékű hiányosságot jelölt az uralomváltás
legalitásában és ennek következtében már az uralkodás
során az uralkodó hatalmának a legitimitásában is. A ko
ronázás hiánya ugyanis annak megtörténtéig szégyenfolt70

ként kísérte végig az uralkodót, amennyiben ennek nem
praktikus (szervezésbeli) okai voltak. Természetesen nem
a dicshimnusz konstituálta az uralkodó hatalmát, még csak
nem is a kizárólagosan a koronázás maga, hanem amel
lett az öröklési rend betartása, a rendek általi választás,
a kölcsönös hűségeskük és a felkenés együttese.2 Mégis,
ezen aktusok érvényessége a jelen nem levők számára az
arról való értesüléssel, a kihirdetéssel vált kétséget kizá
róan normatívvá. A jog nem tudása magától értetődően
nem mentesített már a kora újkorban sem, mégis okkal
volt elvárható az alattvalók számára, hogy tudják, kinek
tartoznak engedelmességgel, főleg, amíg a hatalom anynyira személyhez kötött volt, mint a kora újkorban. Vagy
is valamilyen szintű nyilvánosság, tehát a deklaratív elem
mindenképpen szükséges volt az új uralkodó hatalomát
vételéhez. Ezt a nyilvánosságot fejezte ki a nyomtatásban
megjelent dicshimnuszok áradata, az írásbeliség elterjedé
se előtt a középkorban például az érméken az uralkodók
profiljának a cseréje szolgálta ugyanezt a célt. Ebben és
csakis ebben a tekintetben - miként a normák érvényes
ségének mind a mai napig a kihirdetés is szükséges eleme
- tekintjük az uralkodói koronázást, pontosabban a róluk
készült dicshimnuszokat konstitutív jellegűeknek.
Feltételezésünk szerint a dicshimnuszoknak a fent em
lített funkciók, nevezetesen az esemény rögzítése, a társa
dalom számára való hírközlés, továbbá közjogi értelem
ben a koronázás mint közhatalmi aktus kihirdetése mellett
lenniük kellett más céljuknak is. Most nem a szerző ön
maga számára elvárt honoráriumára gondolunk, hanem a
hatalom jellegéből és a dicshimnuszok szövegezéséből fa
kadó immanens funkciókra. Ezeket fogjuk megvizsgálni.
Mi volt a mélyebb funkciója a dicshimnuszoknak a nyil
vánvaló talpnyalás, valamint a deklaratív hatályú és némi
konstitutív jellegű hírközlés mellett?
Hipotézisünk alapján Jakabnak a dicshimnuszok ter
jesztésével és a koronázás pompájának kinyilvánításával,
továbbá Francis Sandforddal megíratott, és az uralkodásá
nak harmadik évében, 1687-ben kiadatott, Coronation o f
James II című könyvével3 hatalmának a legitimálása volt
a célja. Hiszen Jakabot az ún. kizárási válság (Exclusion
Crisis) során (1679-1681) a parlament ki akarta zárni a
trónutódlásból. Ennek oka Jakab nyíltan vállalt katoliciz
musában rejlett. Emellett Jakabnak a rozsházi összeeskü
vés (Rye House Plot) révén az élete is veszélyben forgott
(1683), ám a merénylet, melyet veterán cromwelliánusok
terveztek mind II. Károly, az uralkodó, mind Jakab, a trón
örökös ellen, kudarcba fulladt. Jakab uralkodása kezde
tén továbbá két lázadást is levert, melyek szintén a trón
öröklés jogosságát kérdőjelezték meg.4 Jakabnak így a
nyilvánvaló alkalmassága mellett, melyet a könnyen elért
győzelmekkel mutatott meg, érdekében állt, hogy a ko
ronázás során a nyers erő mellett máshogy is legitimálja
hatalmát, pedig trónra lépésekor rendkívül nagy népsze
rűségnek örvendett, valamint reményteli várakozással te
kintettek uralma elé.5
Ennek a legitimációs kísérletnek eszközei a már hivat
kozott koronázási dicshimnuszok. A dicshimnuszok bot
csinálta és valóban szépírói hivatást űző szerzők tollából
nagy mennyiségben, ezért érthető módon eltérő irodalmi

színvonalon születtek. Így mennyiségére, összetettségé
re, színvonalára tekintettel jelen tanulmányunkban Aphra
Behn, az egyik első angol vers- és drámaíró, műfordító,
a restauráció költőnője harminc
pindaroszi strófából álló, húsz
oldalnyi terjedelmű, eposzi
szerkezetben írt költeményét
elemezzük.6
A dicshimnuszok funkci
óinak általános áttekintése után,
azok nagy számára és terjedel
mére tekintettel célszerűnek
látszik tartalmuk bizonyos té
makörök szerinti csoportosítása.
Ezek a csoportok a következők:
1. a koronázás mint alkalom, 2.
a múzsa megszólítása, 3. az ural
kodó megnevezései, 4. az ural
kodó célja, joga, kötelessége, 5. a
királyné megszólítása és szerepe,
6. a nép kötelessége. A csoport
választás indokolását a csopor
toknál külön-külön végezzük el.

kelt isteni témaként (Divine a Theam)11 egyszersmind
szent is (Holy-day)12. Az alkalom szentsége a nyilván
való egyházi felkenésre, azaz az isteni kiválasztottságra
való utalás mellett, magának az
ünnepségnek az isteni védelmét
is jelzi. Ugyanakkor arról sem
szabad megfeledkeznünk, hogy
a kora újkorban, különösen Ang
liában a vallásháborúk, a pro
testantizmus és a katolicizmus
harcában Jakab nyíltan vállalt katolikussága13 fényében az isteni
hatalomra, a Napra mint égitestre
és a koronázás szentségére utaló
terminológia nem csak ártatlan
és tetszést kiváltani szándékozó
szóvirágok halmaza.
A fentiekből következik, mi
szerint a koronázás elsődleges
célja, hogy a szépség és fenség
kifejeződésre jusson (express /
Beauty and Majesty)14, amely
alkalom természetesen isteni ol
talom alatt áll. A koronázás és
az arról szóló egyik mű másik
bevallott
célja, hogy ellágyítsa
A koronázás mint
az
érzékeket
(May feel the very
alkalom
Zeal with which I write; / [...]
to tender sense),15 mégpedig
A koronázás jelentőségét a fent
azért, hogy az érzelmekre has
son. (That future Lovers when
már leírtak mellett azzal egészít
Francis Sandford Jakab koronázásáról írt
they hear, / Your all-ador ’d and
jük ki, hogy maga a koronázás
művének címlapja
wond’rous chareacter; [...] /
adja a dicshimnuszok létrejöt
May find the Holy Passions you
tének jogalapját, így az érthető
inspire.)16 A forrásidézetben szereplő szerelmesek szent
módon jelentős terjedelemben és az első szerkezeti egy
séget elfoglalva jelenik meg a versekben. A hatalom és a
szenvedélye sem az az egyértelmű utalás, amelynek első
jog szempontjából pedig a koronázás közhatalmi aktus,
ránézésre tűnik, ugyanis Jakab híresen szenvedélyes sze
amely a hatalom születésének, az uralkodás kezdetének
mélyiség volt, továbbá élt a köztudatban az a szenvedé
a felkenés mellett a legfőbb konstitutív eleme, és ezáltal
lyessége is, amellyel a katolikus vallást védte, 17 hiszen
mind a társadalom, mind az uralkodó számára kiindulási
éppen ennek a következtében, sőt a katolikusoktól való
pontként szolgál.7 Ez a közhatalmi lét azáltal is jelentő
félelemből akarták a kizárási válság kapcsán a trónörök
séget kölcsönöz a koronázásnak, hogy a kora újkori di
lés rendjét megváltoztatni. Jakab szenvedélye emellett,
nasztikus tulajdonosi szemlélet szerint az öröklési rend,
érthető módon őszinte szókimondással párosult, amely
illetve az öröklési szerződés megkötése az uralkodócsalád
gyakran a kérlelhetetlen nyers és heves stílus miatt paran
magánügye. Így az a magánjog területére tartozik,8 azon
csainak zsarnoki jelleget kölcsönzött. Jakab kormányzása
ban a koronázással mint nyilvános eseménnyel az uralkodó
és az annak során felmerülő konfliktusok megítélése, ke
a közjog terrénumába lép be. A középkorban az uralkodásra
zelése így magától értetődően érzelmi alapon történt,18 ezt
való alkalmasság (idoneitás) még csak személyes képesség
azonban a koronázás során még csak a szent szenvedély
volt, az újkorban ez a hadsereg vezetésének a monopóliu
Cassandrát idéző sora jelezte előre.
mát jelentette. A felkenés az egyház által az uralkodó alkal
Az ünnepélyesség kifejezése az isteni lelket is megérin
tő mennyei dallam útján történik, melynek során az ün
masságának az elismerése volt. A kölcsönös hűségeskü az
uralkodó és a rendek részéről és az uralkodói fogadalmak,
neplők, azaz az áldottak megtanulnak énekelni és szeretni,
eskük, hitlevelek mind paktumok, így magánjogi vonásuk
olyannyira, hogy még az isteni harag is vidámmá válik.
(Such Heavenly Notes as Souls Divine can warm, / Such
az erőteljesebb, míg a közjogi jelleget a rendek általi vá
wond’rous touches as wou ’d move / And teach the Blest
lasztás és a koronázás adta a hatalom létrejöttéhez.9
to Sing and Love! / And even the Anger o f a God wou ’d
A forrásokban a koronázásról mint alkalomról tucat
számra találhatunk jelzős szerkezeteket. Ezek közül az
Charm!19) A zene visszatérő elem a koronázás során, hi
szen a múzsákkal még az angyalok is dalra fakadnak. (All
alábbiakat tartjuk kiemelendőnek. A koronázás hatalmas,
the Muses, and the Angels sing!20)
tekintélyes nap (Mighty Day)10, amely többször megéne
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Az érzékek és a szenvedély összekötése az érzelmek és
a zene révén megnyitja a mennyországot, a Föld virágba
borul, egyetemes öröm és harmónia árad szerteszét a ko
ronázás áldott napján. (And H eav’n all open ’d to survey
/ The Mighty Triumphs o f the Blessed Day: / And Earth
had drest herself in all her Bloom, / And sent abroad a
universaljoy! / [...] all was Harmony above.21) A fenti so
rokból következően a szeretet első ránézésre szintén kato
likus fogalom, hiszen a koronázás isteni jellege és az alka
lom szentsége kiegészül az egyetemes öröm hirdetésével
(örömhír = evangélium), mely Jakab koronázását jelenti.
Ez utóbbi utalás az Újszövetségre is érthető, így az Újszö
vetség három szent elve, a hit, a remény és a szeretet min
den nehézség nélkül kiolvasható a műből. A szeretetnek
azonban nem csak vallási szerepe van, mivel a dicsőséget
tompítja és elodázza. (Love will make humbler Glory wait
too long.22)
A koronázás során az érzelmek, az öröm és a nap szent
sége révén, magától értetődik, hogy az ünnepség célja
a profán és vulgáris gondolatok kizárása, a mindennapi
bajok elkerülése, az anyagi nehézségek elfeledése, a testi
szükségletek elnyomása, a parázna vágy elfojtása, a pa
naszok elhallgattatása. Mindezek révén ezen a megáldott
szent napon az öröm egyetemessé válik, és elhozza a földi
paradicsomot a koronázáson résztvevőknek. (They disdain / A vulgar thought to entertain; / Big with Prophetick
Joy, they lab ’ring wait / To utter Blessings wonderful and
great; / This day no rough Fatigues o f Life shall vex, / No
more Domestick Cares the mind perplex; / All common
thoughts are lost in the vast crowd o f Joy, / This Jubilee!
this Sacred Holy-day! / The Soul resolves for Mirth and

Play. / She leaves all Worldy thoughts behind, / And in
Her hast out-strips the wanton Wind; / The Poor Man now
forgets his pressing needs, / No Penury his exalted looks
confess, / Neglects the Body, while the Soul he feeds / On
fancy ’dpleasures fearce arriv ’d in guess. / No sad Complaints ascend the Sky ’s, / No Nymphs reproach ’d in Lovers
sighs, / Or Maid forsaken, bends her lovely eyes.23)
A forrásokból tehát látszik a koronázás ünnepélyes
sége, fenségessége, magasztossága és szakralitása. Ez a
szakralitás sokszor a múzsán keresztül jelenik meg, ezért
külön foglalkoznunk kell a múzsa megszólításaival.

A múzsa megszólítása
és megnevezései
A múzsa segítségül hívása fogalmilag az eposzok kezdő
szerkezeti egysége (invokáció), azonban figyelemre mél
tó kettősségre juthatunk, ha közelebbről megvizsgáljuk a
látszólag egyszerű megszólítást. Aphra Behn pindaroszi
strófában írt eposzi szerkezetet követő műve különösen
érdekes ebből a szempontból. Nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy a barokk műneme az eposz, így jobban
érthető, hogy más irodalmi műnemet, jelen esetben a lírát
hatja át. Az ódákra jellemző pindaroszi strófa pedig erős
érzelmi zaklatottságot tükröz.
A mű első sora a következőképpen kezdődik. Arise my
Muse! Advance thyMourning H ead/And cease lamenting
for the Mighty Dead! Első ránézésre könnyű dolgunk van,
hogy lefordítsuk. Kelj fel Múzsám! Emeld fel gyászoló
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fejedet, és hagyd a sajnálatot a hatalmas hallott felett! Ez a
fordítás szöveghű, megfelel az eposzi sajátosságoknak, és
egyszerű. Ezt a vonulatot követi a múzsa többi megszólí
tása is, melyben gyengéd angyalnak, istenkének, a menny
első hírnökének (soft Angel, little God, first Messenger o f
Heaven)24 címezi őt a költőnő. A koronázás ünnepélyessé
génél fent láttuk, hogy a múzsa feladata, hogy szeretetre,
énekre, örömre buzdítsa a hallgatóságot. Ez eddig a szó
szerinti, első jelentését tükrözi a soroknak, azonban van
egy másik olvasat is a sorok mögött.
Láttuk, hogy a szerző összeköti a múzsát az égiekkel,
angyalnak, hírnöknek személyesíti meg, aki ráadásul égi
hatalommal is rendelkezik (to whom the Great Command
was given).25 Jogosan tehetjük fel a kérdést: miért van
szüksége egy múzsának parancsolásra? Ez a hatalom és a
múzsának isteni attribútumokkal való felruházása késztet
arra, hogy ismét megnézzük az első sort, és újabb kérdé
seket tegyünk fel. Arise myMuse! Advance thyMourning
Head / And cease lamenting for the Mighty Dead! Miért
a múzsa szomorkodik? Hiszen az uralkodónak hunyt el a
testvére, akinek a helyébe lépett. Olyannyira fontos ez a
tény, hogy II. Jakab sok deklarációját testvérére, a néhai
II. Károlyra való egysoros mondattal való emlékezéssel
kezdi. A múzsa szerepe, hogy a szerzőnek ihletet sugalljon, ebben az ihletben pedig van valami transzcendens,
hiszen az isteni szikra nem magyarázható meg racioná
lis módon. Ebből a szempontból indokolt, hogy a múzsa
nem szomorkodhat, azonban valójában nem is a múzsa
szomorkodik, hanem az uralkodó. Sőt, a múzsának semmi
szüksége isteni parancsra, hatalomra. Fent láttuk, hogy a
múzsára a mindennapi gondok elűzését is kötelességként
rója a szerző, ez pedig nem lehetséges, mert ez nem a mú
zsa feladata.
Valójában a költő a koronázásról akar írni, de nem a
múzsának, hanem az uralkodónak, az uralkodó tehát a
koronázást személyesíti meg, vagyis az uralkodó adja az
inspirációt az alkotáshoz. Így tulajdonképpen az uralkodó
a múzsa. Ez a magyarázat az első sorra. Ennek következ
tében az első sort, az egyszerű Kelj fel Múzsám! helyett,
az Emelkedj, uralkodóm! mondattal célszerű fordítani.
Természetesen a korban nem fordították sehogy, azonban
a kétértelműség elég áthajlást biztosított, hogy ne csak
híradásként tekintsék a verset. Sőt, az uralkodó és a mú
zsa, azaz az uralkodó és az istenség képének egymásra
vetítése, II. Jakab fanatikus katolikus hitét ismerve egy
harmadik árnyalat létére is következtetni enged. Egészen
másként olvassuk a mennyország első hírnöke kitételt, ha
tudjuk, hogy az uralkodó életét és uralkodását a katolikus
hit védelmére, sőt erősítésére tette fel. Sőt, egy negyedik
értelmezési síkot is megengedhetünk magunknak. Az ari
se, emelkedik, felkel ige a Napra is vonatkozik, hiszen a
Nap kel fel, és az angolban is a rise igét használják ennek
leírására. Vagyis az uralkodó immár nemcsak a múzsá
val és ezért istenséggel, isteni jelleggel egyenlő, hanem
a Nappal is, amely a végső hatalom szimbóluma.26 Ez a
megállapítás pedig annak fényében kerül más megvilágí
tásba, hogy ha tudjuk, hogy a Napkirály II. Károly és II.
Jakab unokatestvére volt, és mind a kettőjük főként a bel
politikában többé-kevésbé tudatos módon őt próbálta má-

solni, egyszersmind hatalmát és ezáltal részben személyét
példaképnek is tekintették. A költői képből, az esztétikum
ból tehát igen komoly tartalmi üzenetet hordozó célkitű
zés, politikai program lett. Az uralkodók programjai pedig
legelőször saját neveikben öltenek testet, ezért a követke
ző fejezetben az uralkodó megnevezéseit vizsgáljuk meg.

Az uralkodó megnevezései
Az előző gondolatmenet alapján láttuk, hogy az uralko
dó és a múzsa képének egymásra vetítéséből következően
eddig csak kétértelmű utalás történt az uralkodóra. Néz
zük meg, melyek a nevén nevezett szerepek, amelyeket
az uralkodó ellát! Mivel és milyen célból egészülnek ki az
uralkodó címei?
A jellemzésének klasszikus formája, mely a király kül
sejére vonatkozik, semmi különöst nem mutat. A múzsa
feladata, hogy a szépség és fenség, maga a gyengéd Adonis megtestesülését kifejezze (Beauty and Majesty in such
a dress, soft Adonis)27, ahogy az uralkodó hősnek (Royal
Hero, Hero o f th ’expecting World)28 titulálása, még ha
több mint tucatszor fordul elő a forrásokban, sem a leg
fontosabb jelző, ahogy a királyi úr (Royal Sir)29is túl álta
lános címzés. Az elbűvölően kedves fiú (Charming Boy)30
kitétel, pedig ismerve Jakab csökönyösségét és dogma
tikus gondolkodását,31 legfeljebb némi enyhítő célzattal
írott kedveskedésnek, azaz érzelmi ráhatásnak tűnhet.
Ugyanakkor, ha valamit Jakabtól a koronázáskor elvártak
az élvhajhász, vérbő, hedonista II. Károly után, akkor az a
határozottság és céltudatosság volt. Egy következő címzés
szintén érzelmi síkot mutat, méghozzá, amikor az ünneplő
tömegtől és a múzsától azt várja a költő, hogy áldja meg
a királyság reményét és örömét (to bless the Kingdoms
Hope and Jo y)32 Szintén az érzelmekre próbál hatni a
vers, amikor az uralkodónak a háború szörnyűségei között
is a könyörületességét emeli ki, méghozzá nem a szeszé
lyétől függően, hanem amikor csak megteheti. (Merciful
as that, when e ’re he can redress!33) A három érzelmekre
ható, megszerettetésre való utalás, hogy az uralkodó vi
dám, ő maga az öröm forrása és egyben reménység, va
lamint hogy könyörületes arra enged következtetni, hogy
nemcsak a külsőt, hanem a belsőt is megcélozva akarja
magát elfogadtatni.
II. Jakab sikeres katona, hadvezér, aki még flottapa
rancsnoki tapasztalataiból tengerészeti hadviselésről szak
könyvet is írt,34 így nem meglepő, hogy ő a hódító Mars, a
háború istene, aki bátorságot öntött az angol seregekbe, és
megfutamította az egyesült külföldi hadakat.35 (God o f War,
Conquering God, New Courage to the fainting Troops He
gave / And by His great Example taught ’em to be Brave.36)
Jakab hadi sikereinek máig ható emléke New York neve,
ugyanis a második angol-holland kereskedelmi háború
(1665-1667) során, Jakab még Duke of York minőségé
ben volt a flotta főparancsnoka, így az angol győzelemmel
végződő háború során a győztesek Új-Amszterdamot New
Yorkra nevezték át. 37 Jóllehet, a hadi sikerek és a hadsereg,
azaz az erőszak birtoklásának kizárólagossága adja egy ha
talom erejének fizikai alapját, amely során a hatalom erede-
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te puszta ténykérdéssé fajul, azaz annak megvizsgálásává,
határozó eszméje, a royalista toryk patriarchális államel
hogy ki parancsol a hadseregnek. Mégis, a hadi sikerek
mélete is, melynek fő reprezentánsa Sir Robert Filmer. Az
ecsetelésénél38 izgalmasabbak számunkra azok a titulusok,
elmélet magva, hogy az atyai hatalom természetes, mivel
amelyek hatalommal, vallással kapcsolatosak, mivel a fenti
az ember teremtése óta fennáll. Az embert és a természe
erőszak-monopólium eszmei megerősítés nélkül lóg a leve
tet Isten teremtette, így Ádám volt az első és egyetlen
gőben, és legfeljebb csak beletörődni lehet a hatalom bir
családfő, aki teremtésétől kezdve, elsőségénél fogva ab
tokosának személyébe, nem pedig azonosulni vele. Így a
szolút atyai hatalommal rendelkezett, akinek hatalmában
legitimitást elősegítendő,
a többi leszármazó csa
a puszta erőn kívül más
ládfő osztozott.46A csa
attribútumok
kellenek
lád Filmernél azonos a
az uralkodónak, amellett
politikai közösséggel,
hogy tündöklő Marsként
ebből fakadóan az atyai
csillogjon az égen.
hatalom azonos a po
Az uralkodó azonban
litikai
hatalommal.47
Ezzel Ádám nemcsak
nemcsak a hadak iste
ne, hanem egyéb isteni
családfő, ősatya, patjelleggel is rendelkezik.
riarcha, hanem az első
Megnevezései között ta
uralkodó, monarcha is
láljuk a haza isteni védnö
lesz, akitől az uralko
dók származtat(hat)ják
két, az isteni királyt, aki
hatalmukat.48
üdvözli a (nap)keleti sze
A politikai, uralkodói
let, mely meghozza a há
hatalom tehát a kezde
rom királyok felől a hírt.
(Godlike Patron, Godlike
tektől fogva természe
King, [...] as that welcotes és abszolút. Mivel
me Eastern Wind.39) Az
a monarcha hatalma
Ádámon keresztül Isten
uralkodó, aki Isten alkotá
sa, és akire a menny lené
akaratának megnyilvá
zett, és közben elégedet
nulása, e hatalom teljes
ten mosolygott (Heav’n
mértékben legitim, s az
A tűzijáték a precízen megkomponált elemekkel
look’d down and sm il’d,
iránta tanúsított feltét
well-ples’d with what
len engedelmesség er
’thad made40); tehát isteni
kölcsi parancsként Isten
védelem alatt áll. Ez az isteni jelleg és védelem azonban
iránti engedelmesség is.49A patriarchával szembeni ellen
kevés. Az uralkodó ezzel a védelemmel legfeljebb az ed
állás tehát magával Istennel való szembeszegülés, így az
dig idézett hős, hadvezér vagy a szépségben tündöklő fen
ellenállás és az engedetlenség bűn, ezt fejezte ki fent az
ség lehet. Amikor azonban Jakabot az egyetlen, igaz isteni
uralkodó szentségét tükröző megszólítás is. Az engedel
hatalom képviselőjeként (True Representer o f the Pow ’rs
messég és hűség pedig erkölcsi kötelesség az atyai ural
Divine!41) illeti a költő, akkor már a hódító isten, isteni
kodó felé.
Az elmélet fényében már nem meglepő, hogy amikor a
patrónus és isteni király is más megvilágításba kerül. Ja
kab, illetve a költő Jakabnak tehát abszolút isteni hatalmat
költő Jakabot az isteni hatalom első képviselőjeként illeti,
egyből párhuzamot von az elsőszülött emberrel, akit Isten
vindikál, ezáltal válik az uralkodó és felesége szent párrá,
örök életre szánt, mígnem Éva hatására elárulták Istent.
illetve szent királlyá és királynévá (Sacred Pair, Sacred
(Such [True Rrepresenter o f the Pow ’rs Divine] was the
King and Queen42).
first Born-Man, / Heav ’n didfor an immortal Race design,
A fent elemzett katolikusság, a parancsolási jog, azaz
/ E ’re the first bright deluded M aid / To sense o f Fear, the
a hatalom, amelyről most már tudjuk, hogy isteni eredetű
Lord o f All betray’s.50) Ezen a ponton azonban nem me
hatalom, az uralkodó megnevezései között is kiegészül a
rül ki a patriarchalizmus, valamint sem a hatalomra, sem
Nappal mint az isteni abszolút hatalom jelképével. Jaka
az érzelmekre való utalás. Jakab ugyanis egy személyben
bot ugyanis a fényesség istenének (God o f Luster43) címe
bátor, szeretetteljes, igaz, őszinte, akiben mint királyban
zi a költő, aki ragyogásával egyeduralkodóként, azaz moaz alattvalók megtalálják az atyát is. (Remaining as thou
narchaként és nem csak királyként tündökölhet (Glittering
art, brave, Love, true / Thou, in by King, will find Father
Monarch44). A monarcha és a király látszólag ugyanazon
too51)
kifejezések, azonban Jakab koronázási ceremóniájának
végén a pompás tűzijáték eredményeként a ’PATER PATA patriarchalizmus ennyire pontos leírása a koroná
RIAE’ fogalom mellett a ’MONARCHIA’ szó ragyogott
zási költeményben több jelenségre enged következtetni.
az égen, mely egyértelmű utalás a Napkirály abszolút moEgyrészt lehet hízelgés és utalás a költő részéről, Robert
narchiájára.45 Ezt a célzást a kortársak is értették.
Filmer Patriarchájára, amelyet éppen a kizárási válság ap
ropóján jelentettek meg a toryk, Jakab trónöröklésének
A titulusok között az abszolút hatalommal rendelkező
isteni uralkodó képe mellett megjelenik a kor másik megalátámasztására.52 Másrészt lehet Jakab szándéka, hogy
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ez megjelenjen róla, éppen ugyanebből a célból.53 Ezen
a ponton azonban ellentmondásba ütközünk, pontosabban
Jakabnak ez a tette nyitott kapuk döngetése lenne, mivel
már megkoronázták, és elfoglalta a trónt. A lázadókat rá
adásul leverte, így látszólag külső fenyegetettség nem me
rült fel a hatalmával szemben.54 Jakabnak tehát már nincs
szüksége az elsőszülöttség jogának nyomatékosítására,
sőt jogának az erőltetése éppen a visszájára fordulna, azaz
beismerő vallomásként hatna, hogy valójában mégsem ő
következett volna a trónon. Ebből következik, hogy utób
bi esetben nem gondolhatunk másra, mint hogy a korszel
lem része az uralkodók atyai hatalmának expressis verbis
kifejezése.
Az uralkodó korántsem jelképes és költői titulusai va
jon tükrözik-e feladataikat, céljaikat az uralkodás során?
Vagy csak megmaradnak hangzatos programneveknek, és
a történelem majd eldönti, hogy beváltották-e a hozzájuk
fűzött reményeket? Milyen jogokat vindikál magának, és
milyen kötelességeket vállal magára az uralkodó, ha meg
akar felelni a címeinek? Mit várnak el tőle alattvalói? Eze
ket a kérdéseket járjuk körbe a következő fejezetben.

Az uralkodó célja, joga és kötelessége
Az uralkodói címek sok esetben programnevek, azaz
megmutatják, hogy milyen céljuk volt az uralkodóknak
uralkodásuk kezdetén. Erre szolgál kitűnő példaként a ja
pán császárok neve, amely minden esetben felvett név, és
az uralkodás leendő eszmeiségét hivatott tükrözni (Meiji - felvilágosult, Shouwa - harmonikus és békés, stb.).
A programnév ugyanakkor az uralkodás kétes jogcímét
is hivatott elleplezni (Sarrukín, azaz törvényes uralkodó,
tehát valószínű puccsal került hatalomra, ahogy a Bíborbanszületett melléknév is az uralkodó kétes származását
takarja), hiszen annak, aki tényleg törvényes utód, nincs
szüksége ennek nyomatékosítására. Meg kell különböz
tetnünk azonban ezeket a neveket az uralkodók ragad
ványnevétől, mely bizonyos tulajdonságot, de korántsem
uralkodói célt jelöl, többek között ilyen a nagy, bölcs,
igazságos, nyakigláb, szép, oroszlánszívű, ferdeszájú stb.
Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a neveket az
uralkodók nem saját maguknak választják, hanem környe
zetüktől vagy az utókortól nyerik el őket.
Az uralkodói programnevek azért is szorulhatnak vizs
gálatra, mert ha az uralkodó ezekre kellő komolysággal te
kint, akkor a nevekből következő vagy éppen a nevekben
megjelölt tulajdonságok és feladatok megvalósításáért
mint célokért, jogokat vindikálhat magának. Ez a különb
ségtétel mégis ugyanarra a következményre vezethet, hi
szen ha az uralkodó akár jogalapként, akár célként tekint a
nevére, az az államberendezkedés és az uralkodói politika
megváltoztatásával járhat. A középkorban sok-sok király
tartotta magát lovagkirálynak, így vállukra a keresztes
hadjárat indítása erkölcsi kényszerként nehezedett, de mi
vel ők szívből vallották is a lovagi erényeket, ezért teljes
politikájukat ennek a célnak szentelték. A háború viszont
temérdek pénzt (adót) kíván, amely nemegyszer az ország
pénzügyi rendszerét, illetve az uralkodó és a rendek viszo

nyát alakította át. Az uralkodóra nyilvánvalóan veszély
ként leselkedik, ha túlságosan azonosul szerepével, hiszen
ez az azonosulás a realitásérzék teljes elvesztésével jár,
aminek következtében hatalma is porrá hull.
A szereppel való túlságos azonosulás és a dicsőség pil
lanatnyi varázsa érdekében már a rómaiak55 is figyelmez
tették a triumphuson tündöklő imperatort. „Tekints magad
mögé! Ne feledd, hogy ember vagy!” („Respice post te,
hominem memento te! ”) Ugyanerre szolgált az eszmetör
ténetben nagy hatást elérő „Emlékezz a halálra!” („Me
mento mori ”) regula is.
Mint fent már írtuk, Jakabról azt tudjuk, hogy uralko
dása céljaként a katolikus vallás egyenjogúsítását tekin
tette. A whig történetírás és főként a kortársak szerint in
kább annak első számúvá és kizárólagossá tételét vallotta.
Továbbá a pápistaság vádjával összefüggésben mind a
szakirodalom, mind a kortársak azzal illették és vádolták
Jakabot, hogy a katolikus hit európai védelmezője, azaz
a Napkirály mintájára abszolutizmust akar bevezetni.56
Nézzük meg, hogyan tükröződtek a vádak, illetve a célok,
és a belőlük vindikált jogok a koronázási költeményben!
A vers Jakab elődjére, bátyjára, II. Károlyra is utalást
téve, nyomatékosítja, hogy az uralkodás kötelesség is, és
nem csak az élvezetek hajszolása, ahol királyi módon le
het habzsolni az örömöket. (Shake off the downypleasures
from thy eyes; /Andfrom the softest Charms o f Love, Arise!57) A monarcha legfontosabb kötelessége pedig a biz
tonság fenntartása.
Az uralkodó az, aki a lángoló kardot birtokolva, kinyil
vánítja hatalmát, és zavartalanul fenntartja országát, mely a
földi Paradicsom. (Who, whole the flaming Sword he bore,
/ ’Twas only to declare his Pow ’r, / And unusurpt maintain
his Paradice58) Ez a kijelentő mondat egyben tartalmazza
az uralkodó jogát a hatalomra, mivel csak neki van birto
kában az uralkodói kard,59 másrészt mind joga, mind köte
lessége fenntartani országa békéjét, melyet a zavartalanul
kitétel fejez ki. Ugyanis ez egyrészt védelmi kötelezettséget
jelent a belső és külső ellenségtől, másrészt a külső és bel
ső kihívókkal szemben pedig nyomatékosítja hatalmának
mind korlátozhatatlanságát, mind beavatkozástól való men
tességét. Azaz az uralkodó elsődleges feladata uralkodói
oldalról a védelem, a nép oldaláról a biztonság, melynek
érdekében az uralkodó használhatja a kardját, azaz erősza
kot is alkalmazhat. A belső védelem fenntartásának többek
között az az oka, hogy az uralkodókkal szemben a kora új
korban főleg a vallás kérdése miatt tört ki lázadás, felkelés
és merénylet, mely a francia királyságban polgárháborúba
torkollt, míg Anglia esetében alkotmányos küzdelemmé finomodott.60Erre utal Aphra Behn, amikor a kizárási válság
politikai-alkotmányjogi harcait eleveníti fel. (Oh had that
Senate, whose Ingratitude / The Royal Heir indeavour ’d to
Exclude; / [...] / Instead o f Votes against His Right and
Fame, / They ’d rais ’d Eternal Altars to His Name! / Ador ’d
Him as a thing Divine, / And made a God o f Him before
His time! / But they Heav ’ns mightiest Blessing did disown,
/ And strove [oh base reward!] in vain to blast His Naval
Crown.61) Jakab végül a merényletet és öccsét is túlélte, így
a parlament minden igyekezete ellenére a primogenitúra jo
gán felkent katolikus uralkodóvá vált.
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A fentiekben részletezett külső és belső védelem, azaz a
biztonság megvalósításának passzív oldala kiegészül a bi
rodalom fenntartásával, sőt határai kiterjesztésével, tehát
az aktív oldallal. Ezt a hódítás útján megvalósuló terjesz
kedést a Nap allegóriával fejezi ki a költő, hiszen a Nap a
természetben is a végső hatalomnak tekinthető, melynek
sugarai mindenhová elérnek, emellett a Nap, mint fent
többször láttuk, az uralkodói abszolút hatalom jelképe is.
(And with life giving Rule the God maintains / The Glorious Empire o f the Sun. / And all things smile and thrive
that are in Nature found. / Now fiercer Rays o f 'Brightness
he assumes, / And ev ’ry Minute do ’s inlarge his Beams; /
Till to the farthest Poles their Influence spread, /A n d scatter Plenty where his Glory’s shed. / While all the guilty
fantoms o f the Night / Shrink from the Piercing terror o f
his Light!62)
A fentiekből is következik, hogy mindez a védelem és
hódítás nem lehet teljes az isteni védelem és jóváhagyás
nélkül. Hiszen az uralkodó isteni küldetésének tekinti
mind a hódítást, mind az eltérő vallású idegen népek és
az országbeli eretnekek legyőzését, mivel a vallásháborák korában nemcsak szent cél, hanem saját hatalma és
biztonsága szavatolása érdekében lépett fel a vallás egységesítéséért.63 Ezeknek a vallásháborúknak, azaz kora
újkor keresztes háborúinak fényében az uralkodó isteni
átlényegülése még fokozottabb jelentőséget nyer. Az ural
kodó immár nemcsak a kereszt nevében, hanem isteni
jogalappal rendelkezve vélt vagy valós abszolút hatalma
teljes tudatában és igényével törekszik országa egyesíté
sére. Az isteni jelleg, a Nap, a vallás tisztasága és a hata
lom így nemcsak szimbolikus értelemben fonódik össze,
hanem jogalapot nyújt a külpolitika uralkodói jogkörbe
tartozására, továbbá azt a célt is kijelöli, amelyért a há
borút megindíthatják, sőt akár a háború indítása uralkodói
kötelességként is definiálható. (Each coming vulgar day,
the Monarch show ’d, / But this more Sacred, views Him
all a God! / New youth and vigor fill His Royal Veins, /
His Glorious Eyes young flames adorn; / A new Divinity
in His looks, Proclames / Thatfor Eternal Empire He was
Born!64[...] Fortune andNature still agree to make /Each
present minute gayer than the last: / This gives you Em
pire! while Three Nations pay / Their willing homage to
your Scepters sway65) Ezzel a kötelességgel szembesül I.
Jakab a harmincéves háború első szakaszában, pedig ha
valaki, akkor ő irtózott a fegyvercsörgéstől, mégis kény
telen volt egy számára egyértelmű kudarccal és leküzd
hetetlen anyagi nehézségekkel járó háború megvívására.66
Látható tehát, hogy az uralkodó látszólag hangzatos
címei milyen konkrét jogokat és kötelességeket vonnak
maguk után, valamint az is, hogy ezek a titulusok milyen
mértékben tükrözik az isten kegyelméből, isteni jogalap
pal és abszolút hatalommal uralkodó vagy uralkodni vá
gyó monarcha céljait, sőt konkrét politikai lépéseit. Az
uralkodócsalád, főleg a Stuartok kapcsán van egy különö
sen fontos kérdéskör, amelyet még meg kell vizsgálnunk,
ez a házasság, azaz a királyné személye. Hiszen ő maga
az öröklési rendszer előfeltétele. Jakab pedig falta a nőket,
így a közvéleménynek sem volt közömbös, hogy Jakab
nak kitől születik második házasságából két lánygyermek
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után végre fiúgyermeke. A sors iróniája, hogy a két lány
gyermek egyaránt dicsőséges uralkodóvá vált, míg az áhí
tott fiúgyermek csak száműzött trónkövetelőként tengette
hosszú éveit.

A királyné megszólításai és szerepe
A dinasztikus házasságok a kora újkorban is a külpoliti
kai szövetségek kötésének zálogai voltak. A Stuartok elő
szeretettel választottak katolikus arát maguk mellé, amely
két veszéllyel fenyegetett. Egyrészt az országot olyan kül
politikai szövetségi rendszerbe vonhatta, amely magától
értetődően bármikor háborút jelenthetett. Másrészt a trón
örökös nevelése egy katolikus királyné és katolikus ud
varoncai kezében nemcsak a külső, hanem immár a belső
fenyegetettséget is megjelenítették, sőt fokozták. Jakab és
a királyné minden lépésében pápista fondorlatokat véltek
felfedezni, amelyeket az uralkodó sem cáfolt. Jakab rá
adásul a parlament és a közvélemény minden cselekedeté
ben, kiáltványában hatalmának teljesen jelentéktelenné té
telének szándékát látta. Ezzel viszont mindkét fél félelme
önbeteljesítő jóslatként szolgált, és vezetett végül Jakab
elüldöztetéséhez. A királyné elfogadtatásához Jakabnak
tehát elemi érdeke fűződött. 67A csavar abban rejlik, hogy
Jakabnak valójában nem a királynét, hanem a születen
dő fiú trónörököst kellett volna elfogadtatnia, ám katoli
kus szülőktől vajmi kevés reménnyel feltételezhető, hogy
protestáns szellemben nevelik gyermeküket, főleg, ha ez a
gyermek a trón első számú várományosa.
Magától értetődő, hogy a királyné legitimálása szép
ségének leírásával kezdődik. Istennőként ragyog, szemet
gyönyörködtető, szívet melengető a látványa, a testet for
róság öleli át, amikor csak meglátja az ember. A gyengéd
könnyek örömből fakadnak, melynek kiváltó oka maga a
vidám, szépséges királyné. (And Thou bright Goddess o f
the Day! / For whom all longing Eyes and Hearts prepare;
/ These tender panting, those soft Tears o f Joy, / And with
impatientMurm’rings fill the Air; / O Charming Goddess
o f the Day appear!68)
A királyné szépsége annyira igéző, hogy mesékbe illő
fordulattal is illethetnénk, miszerint a Napra lehet nézni,
de rá nem. A Nap ragyogása az ő esetében kizárólag szép
ségét hivatott megjeleníteni, mégis élünk a gyanúperrel,
amely szerint - összevetve az uralkodót illető kifejezések
kel - ezek a kifejezések más értelmet is hordoznak, pon
tosabban más értelmezésre is alapot adhatnak, még akkor
is, ha a szerző - meglátásunk szerint - a királyné esetében
nem szándékozott a kétértelműség fegyverével élni. A nap
ragyogása így az uralkodóval való együttes megjelenése
miatt, kettejük hatalmát jelképezi, azaz a királyné szép
sége és az uralkodó hatalma egyesül a Nap allegóriában.
Sőt, a királyné szépsége igéző hatalmat nyújt neki, me
lyet az uralkodó, a férj, már konkrét hatalmi jogosultsá
gokból fakadóan a néppel engedelmességre válthat. (The
Sun, and They must still appear and shine! / And now,
the more surprising Light / Breaks from the silent Empire
o f the Night; / So Venus look ’t when from the Seas / The
rising Beauty view ’d the world, / When amorous Waves

Jakab és Mary trónra ültetése

around the Virgin culr’d; / And all the wond’ring Gods
with awful pleasure g a z’d: / All sigh with Love! all languish in theirflame / Yet none hispain presumes to name, /
For oh! the God-born Maidfrom mighty Neptune came69)
Vénusz szépsége azonban önmagában kevés, csak pil
lanatnyi hatást érhet el. Ha tartós eredményre vágyik az
uralkodó pár, akkor a hatalom nyersebb formáját is ki kell
fejezniük. Erre szolgál Juno és a Nimfák serege. Juno ha
talma Vénusz szépségével már valóban megkérdőjelez
hetetlen erőt jelent. Juno az anya és a feleség, Vénusz a
nő megtestesítője. Ezáltal a királyné mindhárom szerep
funkcióit betöltheti.70 Így a patriarchális hatalomelmélet
valójában megkettőződik. Hiszen a nép, az ország veze
tője családfői minőségben lehet az apa, de lehet az anya
is, a lényeg nemtől függetlenül mindkettőben a gondos
kodó-védelmi funkció és az iránta elvárt engedelmesség.
Nem lehet eléggé nyomatékosítani mindkét esetben azt a
személyes alapon működő hatalomgyakorlást, amelyhez
csak érzelmileg lehet viszonyulni. Ne feledjük, Angliában
évtizedekig I. Erzsébet töltötte be ezt a szerepet, aki egy
személyben volt a Dicsőséges Szűz Királynő (Gloriana
és a Virgin Queen) és a nemzet megmentője a spanyol in
vázió után. Ahogyan Viktória és II. Erzsébet is hasonló
funkciókat töltött és tölt be ma is. A királyné az erényes
feleségek elnöke, akitől szüzek és szentek tanulják a sze
rénységet, a megtartóztatást, akiről mégis mindenki éde
set álmodik. Ő a szegények, gyámoltalanok, ártatlanok
védelmezője. Ő az istennő, akinek a többi istenség, nim
fa, félisten és angyal engedelmességgel tartozik, akinek
nagysága és dicsősége pedig ezáltal az engedelmességgel

válik teljessé. (The Great Wife o f Jove in Venus Cest; [...] /
But what at Sacred Juno ’s feet / Shall the Adoring Nymphs
present; / Juno charming, chast and sweet, / The refuge
o f the Innocent: / The business o f our pious Theames, /
Our waking Bliss, our jo y in Dreams; / The President o f
Vertous Wives, / The bright example o f the fair, / Whence
Virgins learn their modest lives, / And Saints their pure
Devotion there; / And all the Goddesses o f less degree /
Take a peculiar Majesty. / The humble softness o f a mortal
mind, / (Where all the Graces are confin ’d) / With every
Grandure o f a Diety! / The noblest Songs from You their
Beauties take, / Divinely you restore our fainting skill, /
Inspire the chast and flowing guill, / Teach Poets how to
sing! and Angels how to speak! / Oh what to Juno shall we
pay / On this Her solemn Holy day!71)
A nimfáktól elvárt magatartás átvezet minket az enge
delmesség kérdésköréhez. Hiszen nem nehéz belátnunk,
hogy Juno és a nimfák valójában az uralkodó és a nép
közti viszonyt mutatják, ahogy az isten és angyalok is az
alá-fölérendelt viszony égi kifejezései.

A nép kötelessége
A kora újkori uralkodó szemszögéből a nép több funkció
val bír. A kora újkorban a nép szuverenitását valló eszme
rendszer szerint a hatalom alapja a nép, melyet az uralko
dó csak korlátozottan gyakorolhat, ez a korlát pedig a nép
maga. A társadalmiszerződés-elméletek alapján az uralko
dó a néppel szerződést köt, melynek során a nép hatalmá-
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nak bizonyos részéről vagy egészéről lemond, és azt az
uralkodóra ruházza. A nép szuverenitásával és az uralko
dóval kötött szerződéssel összefüggően ezekből részben
következik, hogy az állam berendezkedése parlamentáris,
melyben a nép érdekeit választott képviselői az ország
gyűlésen és egyéb rendi fórumokon képviselik.72
A kora újkorban népszuverenitás, a parlamentarizmus
és a szerződéselméletek ellentétes pólusát az isten ke
gyelméből uralkodó abszolút hatalom képezi, melyben a
nép a hatalom tárgya, nem pedig alanya és letéteményese.
Ennek során a nép valójában csak engedelmességre kár
hoztatott73 (The sleepless Crowds their early duties show,
/ Th ’attending Hierarchies o f Angels bow),74 még akkor
is, ha célként a nép üdvét és védelmét tekinti az abszo
lút uralkodó. Ebben az összefüggésben irreleváns, hogy
az uralkodó valóban abszolút hatalommal rendelkezett-e,
sikerült-e tankönyvszerű abszolutizmust kiépítenie, vagy
csak igénye jelentkezett rá.75Ennek oka abban rejlik, hogy
akár teljes, akár csak korlátozott hatalma van az uralko
dónak a nép, illetve a rendek felett, amennyiben az ural
kodó realitásérzékét és józanságát elveszítve, vagy a po
litikai-taktikai érzék teljes hiányával kormányoz, akkor ő
vélt abszolút hatalmából kifolyólag fogja semmibe venni
hatalmának korlátait. Sőt, isteni mivoltából következően a
népnek nem lehet más kötelessége, mint az uralkodó imádása. (They in the Hero view ’d their coming King, / And
from Their wonder feli to Worshipping.76)
Tehát az uralkodó isteni jellege és abszolút főhatalom
mal rendelkező szuverén mivoltából fakadóan mind az
isteni, mind a világi hatalmat kizárólagosan akarja bir
tokolni. Ennek legkézenfekvőbb példája Mózesnek és a
Tízparancsolatnak a leírása, ahol a világi és isteni hatalom
szétválaszthatatlanul összefonódik Mózes személyében,
miközben a nép megelégszik, pontosabban elégedjen meg
az isteni lánggal. (So when the Israelites all wond’ring
stood, / With awful Rev ’rence in the vale beneath, / They
saw from far the Glory ’s o f the God; / But to approach
the SacredMount was Death! / His Dictates by the Holy
Prophet came, / ’Twas He alone that did the pow ’r receive, / To hear th ’Almighty’s voice and live; / It was enough
for them below to view the Heav ’n lyflame.77)
Miért féltek a néptől? Miért akarták kizárólag engedel
mességre kárhoztatni? A néppel való ellentét az eddigiek
során nem jelent meg. A koronázás mint alkalom leírása
során mindössze azt láttuk, miszerint az ünnep célja, hogy
elfelejtsék mindennapi gondjaikat. Sőt, a szavak szintjén
mindenképp a nép boldogságának biztosítása, a védelmé
nek szavatolása vezérelte az uralkodókat hatalmuk gya
korlása során. A valóságban mégis mit gondoltak a népről,
amiért ennyire lenézték?
Aphra Behn költeményének végén vitriolos szidalom
áradat keretében becsmérli a népet, amely valójában már
nem is nép, hanem csak csőcselék. Makacs, csökönyös tö
meg, amely élvezi a bizonytalanságot, jogellenességre bujt
fel, aki kínozza és kizsigereli a földet, aki vak boszorkány
ságban szenved, aki úgy átkoz mást, ahogy őt átkozzák,
akit a király, Isten, azaz a tekintély sem tud lecsillapítani,
ellenben ő az, aki elkényelmesíti őket. Végül a nép az, aki
mint a kalóz, áldja a vihart, hogy a gazdag hajótöröttet juta78

lom fejében megmentse. A nép, amelynek erényeit külön
böző királyok tették próbára, akik között kegyes, békés és
bátor király is adatott, mégis a népnek az álszent uralkodó
kellett, ám mégis utálta a vallása miatt, azaz sem az eré
nyes, sem a populista uralkodó nem érhetett el sikereket a
nép következetlensége miatt. (Ye Obstinate, ye Stubborn,
stiff-neck ’d crew; / Who love your fears o f insecurity;/And
have like Witchets, your infection hurl ’d, / To torture and
disease the World; / Come and be cur ’d o f your blind Sorcery, / That Hell-born Malice, that you have exprest, / And
Damn ’d your selves meerly to Damn the rest; / You, whom
no word o f King, or God! can calm, / But wrest ’em both
to your convenient sense, / Who like Land Pirates bless the
Storm, / When the rich Ship-wrack proves your recompence. / By different Kings your Vertues have been try ’d, / The
Pious, Peaceful, and the Brave were given, / But still that
Hypocrite (self-interest) sway ’d, / And you dislik ’d because
the choice o f Heav ’n !78)

Az érzelmek általi legitimáció
A koronázás és az uralkodó pár leírása során láttuk, hogy
az uralkodónak mind személyében, mind jogkörében a
vallás, az isteni és a világi hatalom összefonódott. Ez a
kibogozhatatlan jelleg az uralkodó isteni személlyé, sőt
néhol istenné, ragyogó Nappá, erőskezű, harcos királlyá,
igazságos, kegyes, könyörületes monarchává, sőt egyben
a nép atyjává válásában mutatkozott meg. Láttuk, hogy a
szerző célja szándékosan a vallási, világi, hatalmi, eszté
tikai és a szimbólumok síkjainak egymásba csúsztatása.
Mégis úgy véljük, hogy elemzésünkben mélyebbre kell
hatolni, mint a felszínen megnyilvánuló síkok feltárása.
Van egy újabb réteg, amelyet meg kell vizsgálnunk. A fen
ti idézeteket egytől egyig áthatják az érzelmek, gondol
junk az idézett öröm, vidámság, boldogság, vágy kifejezé
sekre, de az isten, vallás, áldás, hatalom kifejezéseknek is
erős érzelmi tartalmuk van. (Big with Prophetick Joy, they
lab ’ring wait / To utter Blessings wonderful and great.79)
Az érzelmekre való hatás, ezért önálló vizsgálódás tárgyát
kell, hogy képezze. A szöveget elemezve azonban nem
csak rejtve, a fent idézett kifejezésekben felbukkanva je 
lennek meg a valójában minden sort átható érzelmek, ha
nem expressis verbis is megmutatkoznak. Sőt, a szeretet
kifejezés több mint két tucatszor kerül elő. A nimfáknak
kifejezett szándéka, hogy mindenféle női praktikával ru
házzák fel a királynét, akinek feladata, hogy meggyőzze a
szíveket, hogy szerelmet ébresszen maga iránt a nép köré
ben, és mosolyra, bájra, imára fakassza a rajongó tömeget.
(And now the Nymphs play all their Female arts / To dress
Her for Her victory o f hearts; / A Thousand little Loves
descend! / Young waiting Cupids with officious care / In
smiling order all attend: / [...] / The Goddesspleas ’d to
see their Toyls, / Scatters Ten Thousand Graces from Her
Smiles;)80 (BeholdHer now by Loves and Graces drest!81)
Az érzelmek megjelenése is ugyanazt a célt szolgálja,
mint a fenti vallási, isteni és világi hatalomról szóló, vala
mint szimbólumokat és költői képeket felvonultató sorok.
Ez a cél továbbra is az engedelmesség, azonban az érzel-
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mi érvelésből következik, hogy a nép ne csak az uralkodó
erejével szembeni félelemből, tekintélyéből fakadó tiszte
letből, anyagi érdekből engedelmeskedjen, hanem érzel
mileg is kötődjön hozzá, és azonosuljon az engedelmes
alattvaló szerepével. (The Tritans fro the Marvels which
they saw, / Did Omens o f their Future homage draw; /
They in the Hero view ’d their coming King, / And from
Their wonderfeli to Worshipping.S2/ [ ...] / Jovefor whom
our Alters smoke, / Jove, whom Gods and Men invoke; /
By whose sole power the laughing year / Rouls round the
gilded Hemisphere; / Who do ’s t its easie paces move, / By
the soft rule o f Peace andLove: / Accept what we thy watery Subjects bring, / Oaken Garlands for our King, / Ever
Green and flourishing! / Which Thy Empire shall Proclaim / O ’re the TributaryM ain.83)
A tanulmány elején felvetett gondolatmenetet, misze
rint a koronázási költemények deklaratívak és némi kons
titutív jelleggel is rendelkeznek, továbbá hogy a koroná
zásnak és az ismertetésének erejét a nyilvánosság adja,
árnyalja, hogy a költő szerint a koronázás csak az egyet
értési jog szerepét töltheti be. (Thus the great charge they
to the Temple bring / There, not to make, but to confirm
the King! / So the Triumphant Ark with Songs was born,
/ And sanctify ’d the place it did Adorn!84) Nézetünk sze
rint a ’make’ ige ebben az esetben csak a királyválasztás
ra vonatkozik, a confirm pedig jóval több, mint egyszerű
jóváhagyás, beletörődés, egyetértés. Ennek magyarázata,
hogy az egész költemény jellege az uralkodó és a koroná
zás legitimációja, márpedig a legitimáció messze nagyobb
aktivitást, részvételt igénylő cselekvés, mint az egyetértés.
Másrészt, maga a költő írja, hogy a dicsőség és a cere
mónia, mely ének és zene által született, megszentelte a
koronázás helyét. Ez figyelembe véve a fenti isteni hata
lom és vallás nyomatékosításával szintén magasabb rendű
megerősítés, mint az egyszerű jóváhagyás.
A legitimáció, tehát mint kimutattuk, ezzel a harma
dik-negyedik szinttel, azaz az érzelemből fakadó engedel
mességgel válik teljessé. A hatalom legitimációját néze
tünk szerint ugyanis négy szint jelenti, ezek az erőszak,
vagyis a hadsereg útján történő, a jogi-gazdasági, vala
mint az eszmék és az érzelmek általi legitimációs szint.
A továbbiakban az angol (jog)történeti szakirodalomban
az uralkodók legitimációs eszközei és a pszichológia öszszevetésének eddig nem tárgyalt kérdését tentatív jelleg
gel vázoljuk fel. Jelen gondolatkísérlet ebben a formájá
ban még kezdetlegesnek tekintendő, amely Aphra Behn
költeménye elemzése után további forrásokon és történeti
eseményeken alapuló vizsgálatot igényel. Így a megálla
pítások verifikálásához II. Jakab kormányzati, adminiszt
rációs intézkedései, valamint teológiai és államelméleti
munkáinak, továbbá egyéb uralkodói cselekedeteinek az
összevetése szükséges.

A hatalom legitimációjának
pszichológiai szintjei
A legitimációnak ezek a szintjei nem önkényes választás
eredményei. A szintek az uralkodásnak és a hatalom meg

szerzésének a szakaszai. Tehát a fegyverrel való hatalom
szerzés, az erőszak, illetve az adott esetben fegyverek út
ján elért védelem szükségessége, azaz a biztonságra való
törekvés miatt a fizikai erő az első szint. Ez akkor is igaz,
ha az uralkodó törvényes öröklési rend keretében lép trón
ra, hiszen a dinasztia valamikor fegyverrel szerezte meg
hatalmát, vagy a békésen megszerzett hatalmat fegyverrel
kellett megvédenie a bitorlóktól, trónkövetelőktől, függet
lenül attól, hogy valójában a jog szerint ki is a törvényes
örökös. II. Jakab például két lázadást is hadsereggel vert
le uralma kezdetén, pedig a primogenitúra alapján neki
volt kikezdhetetlen jogcíme az uralkodásra.85 Jakab hatal
ma kezdetén így abban a szerencsés helyzetben volt, hogy
elődeihez képest jelentős létszámú kb. 20 ezer fős száraz
földi haderővel rendelkezett, amely hadsereget hatalma
végéig megtartott, hiszen minden abszolút uralom alapja
az erős, professzionális hadsereg.86
Második szintje az uralkodásnak a hatalom megtartásá
nak jogi és gazdasági úton való legitimálása. A jogi utat a
különféle közjogi kellékek biztosítják. Ezek voltak - mint
láttuk - az alkalmasság, választás, felkenés, hűségeskü és
végül nézetünk szerint maga a koronázás is. A hatalom
gazdasági megerősítését az adóztatás, a javak elvétele és
újraosztása, azaz allokációja biztosítja. A hatalom az alatt
valók, állampolgárok magántulajdonába bizonyos társa
dalmi, szociálpolitikai célok érdekében - szükség szerint
erőszak útján is - beavatkozik. A kora újkorban ezek a
célok tulajdonképpen kimerültek a háborúzás és az udvar
tartás finanszírozásának biztosításában.
Harmadik szintnek az eszmei-érzelmi szintet tekint
jük, azzal, hogy a modern korban, amikor a gondolat- és
vallásszabadság különböző jogokban megnyilvánulva is
szétválik, akkor az eszmei szint a harmadik, az érzelmi
szint pedig a negyedik szintet tölti be.
Ez a szint tehát az eszmék és az érzelmek síkja, hiszen
ha az életét és anyagi javait birtokolja is a hatalom az alatt
valóknak, attól a gondolatok még szabadok, „vámmente
sek” maradnak. Az uralkodó ezért is helyez, kell, hogy he
lyezzen nagy hangsúlyt az érzelmi legitimációra. A kora
újkorban ez az érzelmi-eszmei síkon történő legitimáció
a vallásszabadságban mutatkozott meg. A vallási kérdé
seket ugyanis rendkívül elevenen élték meg, teljes létüket
áthatotta a hit misztériuma. Fenyegetettség esetén pedig
valóságos hisztéria hatotta át a társadalmat.87 Ezért tekint
jük az eszméket és az érzelmeket egy szintnek, valójában,
főleg a modern korban, azonban külön-külön szinteket
képviselnek, ahol az eszmék a harmadik, az érzelmek a
negyedik szint
Az eszmei szint legtipikusabb megnyilvánulása a hatal
mi propaganda, tehát annak manipulációs eszköze, amely
az ideológiákban és azok gyakorlati megnyilvánulásaiban
(utcanév átnevezések, szobor- és emlékműállítások) mu
tatkozik. Ezt korok szerint eltérő névvel illették úgy mint
pamflet, kiáltvány, szózat, szerény javaslat, propaganda,
agitációs propaganda, politikai marketing stb.
Az érzelmi szint pedig, mint láttuk két aspektusban, te
hát a vallás kérdésében és az uralkodó személyéhez fű
ződő érzelmi megnyilvánulásban csúcsosodik ki. A vallás
szerepére elég csak utalnunk, hiszen a kora újkor a refor-
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máció, a vallásháborúk és a különféle vallási irányzatok
fénykora. Míg az uralkodó személye megszerettetésének
a módozatait fent kimutattuk. Újra felhívjuk a figyelmet
a patriarchális hatalomelméletre, mely szerint az uralko
dó családfői minőségben része a társadalomnak mint nagy
családnak, amely érzelmi közösség lévén, szerves egy
séget alkot. Ennek a szemléletnek a legfőbb jellegzetes
sége az a Bibliából származó, az uralkodótól a nép felé
támasztott parancs, miszerint tiszteld atyádat, azaz az en
gedelmeskedj. A nép által az uralkodó felé támasztott kö
telezettség pedig a külső-belső védelem, azaz a biztonság
megteremtése. Ez a biztonság a hatalom felé az alapjogok
kialakulásával idővel mind személyi, anyagi és jogi biz
tonságot is jelent.

Maslow piramisának alkalmazása
a hatalom legitimációjának
szempontjából
A szintválasztás, mint látható, a történelmi folyamatokra
alkalmazva mutatis mutandis Maslow szükségletpiramisát
követi.88 Maslow az emberi egyéni motivációk kutatása
során alkotta meg híres szükségletpiramisát, mely modell
annak leírására szolgált, hogy az egyén milyen szükségle
tek kielégítésére törekszik, és ezeknek a szükségleteknek
az elérésében milyen veszélyek merülnek fel. Az egyén a
piramison, azaz a szükségleteken fokról fokra haladva jut
hat előre, mígnem megvalósítja önmagát, és boldog lesz.
A történelem sajátosságai és a hatalom megszilárdítá
sának módjai, valamint a hatalom legitimációja sajátos
ságainak figyelembevételével Maslow piramisát azon
ban a társadalom egészére is megfeleltethetőnek tartjuk.
Méghozzá azért, mert a szinteket megvizsgálva és össze
kapcsolva a történelmi tanulságokkal, azok a társadalom
szükségleteit és a hatalom működésének a jellegzetes
ségeit egyaránt leírják. Jelen fejezetben csak a hatalom
szempontjából vizsgáljuk Maslow piramisának a hatalom
leírása érdekében történő alkalmazhatóságát.
Ennek keretében Maslow piramisának fiziológiai alap
szintjéről a létfenntartást, fajfenntartást átvettük és kiegé
szítettük, pontosabban összekapcsoltuk Maslow második
szintjével, a biztonság szükségletének szintjével, melyek
a védelem, rend, stabilitás szükségletei. A történelemben
ezt a szintet a háborúktól és az erőszaktól való fenye
getettség, illetve ezek elkerülése békekötéssel, a háború
gyors megnyerésével, diplomáciai eszközökkel való ki
küszöbölésével vagy csak az erővel való fenyegetés je 
lenti. Ezt hívtuk a fizikai erő szintjének, mely a történelem
eseményeiből következően az erő irányától függően lehet
erőszakos támadás útján megvalósuló országszerzés vagy
önvédelem.
Maslow harmadik szintje elé, mely a szeretet, a valaho
vá tartozás, tehát a közösségi igények, az érzelmi szükség
letek szintjét jelenti, a társadalmi sajátosságokból fakadó
an, a társadalom létének alapjait jelentő jogi és gazdasági
rendet helyeztük. Erre az a tapasztalat szolgált, hogy az
új hatalom a létrejöttekor, tipikusan egy megnyert háború
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után, mely lehet jelképes is, mint például egy jelentős par
lamenti választás, rögtön jogi szabályozás útján kívánja a
rendet megteremteni. A jogi szabályozás együtt jár a gaz
dasági alapok lefektetésével, és a vagyoni javak újraelosz
tásának megszervezésével. A hatalom szempontjából csak
ezek kellő megvalósulása után kíván a hatalom további
fokra lépni, melyet az eszmei szinttel illettünk.
Az eszmei szint, amely a hatalom szempontjából a raci
onális alapon történő ideológiák megalkotásának igényét
tükrözi. Azaz a hatalom valamilyen racionális érvvel iga
zolja tetteinek helyességét. Ez az eszmei szint Maslow-nál
az ötödik, mely a kognitív szükségleteket jelzi, tehát a tu
dást, a megértést és a megismerést.
Nézetünk szerint a hatalom mozgása az eszmei szint
ről az érzelmi szintre jut el, mely szint Maslow harmadik
szintjének feleltethető meg, tehát rendszerünkben a ne
gyedik, azaz az érzelmi szint találkozik Maslow harma
dik szintjével. Ezt a szintet Maslow-nál tehát a barátság,
hovatartozás, szeretet szükségletei jelentik, amelyekre a
hatalom szempontjából főként a vallás és az ideológiák
tartoznak. A patriarchális hatalomelmélet, mely a család
természetes állapotából indul ki, így nyer értelmet, Jakab
egyszerű trónöröklési kérdéséhez, azaz az elsőszülöttség
elvéhez képest, hiszen ha a társadalom nagy család, akkor
érzelmi kötődés van a hatalom és a tagok között.
Maslow további szintjeit, az elismerés, a kognitív, az
esztétikai és végül az önmegvalósítás szintje alkotja. Mint
láttuk, a kognitív, azaz az ötödik szint rendszerünkben az
eszmei szint betöltésére szolgál, míg az érzelmi szint után
rendszerünk nem tartalmaz több szintet. Maslow rendsze
rében az elismerésre ugyan láthatunk a mai politikai rend
szerekből, különösen a hazaiból példát, amikor a hatalom
ún. nemzeti konzultációkkal próbálja legitimálni saját
politikáját, így létét is. Sőt, a bizonyos rendkívüli esetek
miatti parlamenti választások vagy népszavazások is arra
szolgálhatnak, hogy a hatalom elismertesse jövőbeli tevé
kenységét (például brexittárgyalások), vagy múltbeli sike
res hatalomgyakorlás révén a biztos győzelem tudatában
ír ki idő előtt új választásokat. Ez a gyakorlat azonban re
latív ritkasága folytán nem képezi rendszerünk alapszint
jét, bár elismerjük annak létjogosultságát. Ugyanakkor azt
inkább csak technikai jellegű eszközcselekménynek te
kintjük, amely bármelyik szinthez hozzárendelhető, azon
ban jogi jellege miatt leginkább a második, jogi-gazdasági
szint részének tartjuk.
Az esztétikai szükségleteket a hatalom szempontjából
a hatalmi szimbolikának feleltethetjük meg, azonban ezt
a szintet is eszközcselekménynek tekintjük, amely szintén
bármelyik másik szinttel szubszidiárius viszonyban áll.
Ennek oka az, hogy a jelképek jogi, gazdasági, ideológiai,
vallási tartalom nélkül pusztán üres formák, figurák.
Maslow utolsó szintje az önmegvalósítás szükséglete,
miszerint cél elérni a bennünk rejlő lehetőségeket, már
önálló szint a hatalom jellegéből kifolyólag. A hatalom
ugyanis teljességre törekszik, tehát abszolút, oszthatatlan,
kizárólagos, korlátozhatatlan, átruházhatatlan tulajdonsá
gokat és létet vindikál magának. Ez a célja. Ez a teljesség
eddig a történelemben kizárólag a totalitárius diktatúrák
ban állt a legközelebb a megvalósuláshoz.
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Záró gondolatok
Tanulmányunkban Aphra Behn pindaroszi strófában és
eposzi szerkezetben írt koronázási költeményének elem
zésére vállalkoztunk, mely során kimutattuk, hogy a szép
irodalmi, esztétikai értelmezési sík mellett létezik a költe
ménynek vallási, jogi, legitimációs értelmezési szintje is.
Ezek a síkok a vers megfogalmazása, stílusa és kétértel
műsége révén egymásba csúsznak, így ez az átfedés hol
jobban, hol kevésbé nyilvánvalóan telis-tele van utalással,
kikacsintással, rejtett célzással, amelyet csak a körülmé
nyek pontos ismeretében lehetett érteni, így alkalmassá
vált mindegyik szint funkciójának betöltésére, tehát mind
a szépirodalmi, esztétikai síkkal való gyönyörködtetés,
mind a vallási síkkal való igehirdetés, térítés, mind a jogi

síkkal való legitimáció betölthette funkcióját anélkül,
hogy nyílt és primitív propagandává fajult volna.
Jakab balszerencséje, hogy ami a hatalom részéről legi
timációs eszköz, az a nép oldaláról a személyi, az anyagi,
a gondolati és az érzelmi szférába való beavatkozás. Így a
körülmények sajátos és Jakab számára szerencsétlen öszszejátszása esetén ez mindenképpen konfliktust szül, mely
során jobb esetben kompromisszum születik, rossz eset
ben az uralkodó trónja elhagyására, menekülésre és élete
megmentésére kényszerül. Nem kizárólag Jakabon múlt,
hogy két nagyformátumú államférfi, azaz XIV Lajos és
Orániai Vilmos összecsapásából egyedül ő maga került ki
vesztesen. A koronázás estéjén, sőt már inkább a hajna
lán azonban Jakab még hatalmának boldog születésnapját
nyugtázva örömmel és bizakodva térhetett ágyba.

Rig ó , Ba l á z s
Die Instrumente für die Legitimation der Macht in Aphra Behns Pynardick-Gedicht nach
der Krönung Jakobs II (Zusammenfassung)
Der Essay studiert eine pyndarische Dichtung einer der
ersten englischen Frauenpoeten Aphra Behn, die der
Krönung Jakobs II. gewidmet ist. Danach vergleicht der
Essay sie mit den entsprechenden politischen Ereignissen
und Theorien. Aus dieser Untersuchung kann konstatiert
werden, dass das Gedicht auch eine andere Absicht hat,
das Volk und den Monarchen ergötzen zu lassen. AuBerdem stellt es sich heraus, dass das Krönungsgedicht
einen anderen Zweck erfüllt, namlich die Legitimation
des Monarchen. Diese Legitimation wird durch die Metaphern des Gedichts ausgeführt, weil sowohl die Struktur, die Reime als auch die Bilder und die Erzahlung die
innere Schicht des Verstehens und der Interpretation des
Gedichtes ausstrahlen. Diese Metaphern und Allegorien
sind so vieldeutig, dass aufgrund der pyndischen Wortstellung das Subjekt und das Objekt transponiert werden
können und wir nie sicher sein können, wie wir es lesen
können. Dies war die Methode, mit der die Bedeutung

und der Zweck betont wurden. Aphra Behns Pyndarisches Gedicht über die Krönung Jakobs II. enthüllt für
uns nach dem entsprechenden asthetischen Ansatz die
religiöse, absolutistisch, kriegerische und sogar patriarchalische Auffassung von Jakob II., die durch die Metaphern verfolgt und enthüllt wurde.
Die oben erwahnten asthetischen und historischen
Merkmale von Religion, Macht, Kriegen sollten durch
die psychologischen Methoden zur Legitimation Jakobs
II., die schwerwiegender sind als die sichtbaren Machtbefehle in Gedicht, erganzt werden. Wie der Autor es
entdeckt, war das Gedicht voller Emotionen, die den
gleichen Zweck wie die religiöse, historische und politische Legitimation hatten. Diese Emotionen sollen die
Bedeutung der Krönung bestatigen und ratifizieren und
emotionale Bindungen mit dem Monarchen eingehen, so
dass keiner gegen ihn als Vater rebelliert oder besser den
Patriarchen der Nation beschreibt.
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DISPUTA

an Bujna csehszlovák diplomata használta 1948-ban a
határügyi tárgyalásokon a „három dunántúli község”
Hollósi Gábor
kifejezést,2 amely Csehszlovákiában terjedt el Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár kapcsán, mely falvakat
elcsatolta Magyarországtól a párizsi békeszerződés.3Tanul
mányunk címében azért utalunk erre a kifejezésre, mert az
1948-as vízügyi egyezmény nem általános jellegű megálla
podás, hanem kimondottan e területre vonatkozóan jött létre.
A három településsel együtt ugyanis Csehszlovákiá
hoz került körülbelül 3,6 km hosszban a Mosoni-Duna
„[...] A kölcsönös üdvözlések után átadtuk az egyezmény
Nagy-Dunából kiágazó szakasza, így az árvízvédelmet
szolgáló 9,6 km hosszú dunai töltés, valamint a Duna fő
tervezetet. Szemmel láthatólag zavarba hozta őket a kez
ágában lévő oroszvári vízmérce is. Ezért a két ország kor
deményezésnek ily átvétele, Ruzicska nagy térképet tere
mánya vízügyi egyezményt kötött 1948. október 9-én,4
getett ki és azt hitte, hogy annak böngészéséből fog állni
a tárgyalás. Általában nagyon felkészületlenek voltak [a
mely számos nemzetközi jogi szolgalom5 alapításával
csehszlovákok], sem a zárójegyzőkönyv, sem a vonatko
védte a magyar fél érdekét. Tanulmányunkban e partiku
zó tárgyalási jegyzőkönyvek nem álltak rendelkezésük
láris nemzetközi joganyagba és annak diplomáciai előké
re.. (Karcsay Sándorjelentése, 1948. január 10)
születeibe tekintünk be, azt vizsgálva meg, hogy a területelcsatolás milyen vízjogi (szomszédjogi) és vagyoni
kérdéseket vetett fel, hogyan érveltek a tárgyaló felek, és
mennyiben sikerült érvényesíteni a magyar érdeket.
Szintén Pozsonyban, 1948. január 9-én ültek össze a
Mivel azonban a vízügyi egyezmény keletkezéstörté
„vizes urak”9, a dr. Zalányi Andor miniszteri tanácsos ve
netében alapvetően tematikus egységekben gondolko
dunk, tehát csak fejezeteken belül alkalmazzuk a kro
zette magyar küldöttséget10 a pályaudvar közelében lévő
nológiai szempontot, mindenekelőtt - mintegy második
„technicko poverenictvo” épületében a csehszlovák dele
bevezetőként - a vízügyi tárgyalások intézményes hátterét
gáció vezetője, Oldrich Ruzicka mérnök fogadta. Az első
kell felvázolnunk.
ülésen átnyújtott magyar egyezmény-javaslat11 alapján ja
nuár 15-re egyetlen pont kivételével kidolgozta a vízügyi
egyezmény tervezetét az albizottság. A Rábaszabályozó
Társulat csehszlovák területre került vagyonáért fizetendő
II. A vízügyi tárgyalások kerete
kártalanítás ügyében azonban nem sikerült megegyezni,
így ezt a kérdést a plénum elé kellett terjeszteni.
A Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság Po
zsonyban, 1947. október 11-én ült össze, és két hónap alatt
1948. május 5-én vette kezdetét a Határrendező Bizott
kellett (volna) befejeznie a munkálatait a békeszerződés
ság második ülésszaka, a május 13-át követő rövid szünet
értelmében.6 Az idő rövidsége miatt azonban csak olyan
után június 22-től július 2-ig a tárgyalások újra folytak.
alapvető kérdésekben, mint a rajkai zsilip hovatartozása,
Az első ülésszakhoz hasonlóan a magyar küldöttséget12
a Bécsbe irányuló átmenő forgalom, illetve az elcsatolt
továbbra is Kiss Roland honvédelmi államtitkár vezette,
terület lakosságának emberi és polgári jogai ügyében si
a csehszlovák delegáció elnöklését viszont június 22-től
került a részleteket is kidolgoznia.7 Habár már az október
dr. Horváth Iván rendkívüli követ és meghatalmazott mi
14-i ülésen elvi megállapodás történt - többek között - a
nisztertől „akadályoztatása miatt” dr. Jan Bujna követségi
vízügyben is, a december 22-én aláírt Zárójegyzőkönyv
tanácsos átvette.13A megbeszélések rendkívül feszült han
ben azt rögzítették a felek, hogy a határ végleges megál
gulatban folytak: a június 26-ára virradó éjjel ismeretlen
lapításától számított három hónap alatt egymással vízügyi
tettesek már másodízben tépték le Kiss Roland gépkocsiegyezményt fognak kötni.8 A vízügyi egyezmény tehát
j áról a magyar zászlót Pozsonyban,14 és özönvízszerű volt
a csehszlovákiai magyar lakosság panaszáradata.15 Végül
„átcsúszott” a második ülésszakra, előkészítése a Vízügyi
a tárgyalások megszakadtak.
Albizottságnak lett a feladata.

A csehszlovák „Dunántúl"
és az 19 4 8 -as vízügyi
megállapodás
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