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ZELLER GYULA 

Taylor előtt 
(Adalékok a menedzsment történetéhez) 

 

A vezéremberről 
 

Négyféle vezetőember lehet az ország élén: Prok-
rusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón. 

 

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét 
belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad. 

 

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, 
akár veszít, mindenképpen tékozol. 

 

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy 
fűszeresboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik. 

 

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök 
mértékből ered és országa virul. 

 

Weöres Sándor: 
A teljesség felé, 1943–45 

 
Néhány évvel ezelőtt olvastam egy külföldi tudós nyilatkozatát, amelyben büsz-
kén jelentette ki, hogy a valaha is élt tudósok 90%-a a mi korunkban él. Talán ez 
a megnyilatkozás ösztönzött arra, hogy a maradék 10% felé forduljak és kevés 
szabad időmet az ő műveik olvasásának szenteljem. Így jutottam el közülük 
azokhoz, akik a vezetés kérdéseivel is foglalkoztak. Meg azután az is irritált, 
hogy igen sok szakíró számára az „ab urbe condita” Taylor megjelenése a század 
elején. Igaz, hogy művében talán ő használta először a Scientific Management 
kifejezést, de ez mégsem jelenti azt, hogy előtte senki sem nyúlt tudományos 
igénnyel a vezetéshez. Persze, most azt kellene tisztázni, hogy tulajdonképpen mi 
is az a bizonyos tudományos igény, meg egyáltalán tudomány-e a vezetés, hiszen 
ezt is sokan vitatják. „A régi korok vezetéssel kapcsolatos megállapításai – bár-
milyen hasznosak is – nem tekinthetők mai értelemben a vezetés tudományos 
megalapozásának” – írta 1980-ban Simon Ferenc1. Nem vitatkoznék azon, hogy 
mit jelent a „tudományos megalapozás”, sőt azon sem, hogy mi maga a tudo-
mány, egyben azonban biztos vagyok: minthogy a vezetés igénye a munkameg-
osztás és az államok kialakulásával egyidőben keletkezett, a „mai értelemben vett 

                                                        
1 Simon Ferenc: A vezetéselmélet alapkérdései. In: Vezetési ismeretek. Kossuth, Budapest, 1980. 
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tudományos megalapozásban” nem kis szerepe volt (és van) a „régi értelemben” 
megfogalmazódott vezetési elveknek. Az más kérdés, hogy manapság is elég 
gyakran mutatnak be újként olyan vezetési módszereket és elveket, amelyek már 
Mózes II. könyvének 18. fejezetében is megtalálhatók. Talán néha félretehetnénk 
korunk nagy tudományos eredményei (valós és valótlan eredményei) fölötti 
büszkeségünket és visszatekinthetnénk a régmúltba, hátha akad jó néhány elv és 
jó tanács (divatos szóval élve: üzenet) a mai kor embere számára is. És mindez 
elmondható rólunk, magyarokról is, hiszen igen sok olyan emléket találunk, 
amely a vezetéssel foglalkozik. Így tehát különböző nézetek vannak (és lehetnek 
is) arról, hogy lényegében a vezetés (divatos kifejezéssel: a menedzsment) vajon 
régi vagy új tudomány-e. 

Töredékek a „múltnak kútjából” 
„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” – így 
kezdődik Thomas Mann „József és testvérei” című regénye. A következőkben 
ebből a „mély kútból” mutatunk be néhány olyan tényt, amely azt bizonyítja, 
hogy bizony a vezetés nagyon régi dolog. 

A kőkorszak és az indiánok (Kr.e. V–IV. évezred) 
Az indián törzsek nemzetségekből álltak össze. A törzs ellenőrizte az egyes nem-
zetségek életét, megerősítette vagy leváltotta a nemzetségek választott vezetőit és 
hadvezéreit is. Erre a célra és a közös ügyek intézésére alakult a nemzetségfők-
nek az egész törzset képviselő tanácsa, amely egyöntetű állásfoglalás alapján 
működött. A törzsi tanács szabályozta a más törzsekkel való kapcsolatokat. A 
törzs élén néha törzsfő állt, de jogköre nagyon korlátozott volt. Haladéktalanul 
sürgős, rendkívüli esetekben neki kellett intézkednie, míg a törzsi tanács össze 
nem ült.2 

Egyeduralom Egyiptomban a IV. dinasztia idején 
A királyi önkényuralom legmagasabb fokán a legfontosabb állami tisztségeket – 
a legfelsőbb tisztviselők, katonai parancsnokok, kincstárnokok, munkavezetők és 
a híres templomok főpapjainak hivatalát – gyakran a királyi ház tagjai töltötték 
be. Az államban minden a királyi hatalom parancsaitól függött, az öntözőművek-
kel kapcsolatos rendszabályok, bíróságok, büntetések, kinevezések, panaszok, 
terhek kivetése és azok érvénytelenítése, katonai hadjáratok, külföldi utazások, 
hajózási rendszabályok, állami fontosságú építkezések és a bányászat.3 

Asszíria és a vének tanácsa 
Az öntözési technika elsajátítása nyomán Mezopotámiában a Kr.e. IV. évezred 
folyamán gyors fejlődésnek indult a termelés és fellendült a kultúra. Ez természe-
tesen hatást gyakorolt az államrendszer kialakulására is. 

Aššur városában a legfelsőbb hatalmi szerv a vének tanácsa volt. Minden év 
egy-egy tanácstag (limmu) nevét viselte. Valószínű, hogy ugyanez a limmu állt a 
pénztár élén, amely a „városi tanács házában” volt, és nemcsak a kereskedelmi 

                                                        
2 Világtörténet I. kötet, Kossuth, 1962. 106-107. o. 
3 U. ott, 166-167. o.  
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ügynökök (tamkâruk) működését irányította, hanem szerteágazó uzsorás és ke-
reskedelmi ügyletekkel is foglalkozott. Egy másik fontos hivatalos személy volt 
az ukullum, aki a földkérdésekkel foglalkozott és valószínűleg a városi közösség 
bírósági és közigazgatási tevékenységét is vezette. Az ukullum tisztsége rendsze-
rint – bár nem mindig – együtt járt az iššakum öröklődő méltóságával. Az 
iššakumnak – vagy sumer nyelven ensi-nek – joga volt összehívni a tanácsot, 
amely nélkül minden valószínűség szerint nem hozhatott fontos határozatokat. Az 
ő hatáskörébe valószínűleg csak vallási ügyek és az ezekkel összefüggő kérdések 
tartoztak (például az építkezések bizonyos fajtái). A bírósági és gazdasági ügyek 
(például az adóügyek) kívül estek az iššakum hatáskörén, az aššuri tanács e kér-
désekben nélküle tárgyalt. Az iššakum tehát egyáltalán nem volt az állami főhata-
lom birtokosa, az államrendszer inkább rabszolgatartó köztársaság volt.4 

Az ókor 

Az első vezetéselméleti tanóra 
A Kr.e. XIII. században vagyunk, Mózes5 kivezeti népét Egyiptomból, a pusztá-
ban vándorolnak. Apósa, Jethró főpap úgy dönt, hogy lánya és két unokája társa-
ságában meglátogatja Mózest. Egy egész napon át figyeli Mózes vezetői tevé-
kenységét, másnap pedig kezdődik a tanóra: 

„És lőn másod napon, leüle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mó-
zes előtt reggeltől estig. S mikor látja vala Mózes ipa mind azt a mit ő a néppel 
cselekedék, monda: mi dolog az, a mit te a néppel cselekszel; miért ülsz te egymagad, 
mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig? És monda Mózes az ő ipának: 
Mert a nép Isten akaratát jön tudakolni hozzám. Ha ügyök-bajok van, én hozzám 
jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Is-
ten végezéseit és törvényeit. Mózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, a mit te cselek-
szel. Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, a mely veled van; mert erőd felett való do-
log ez, nem végezheted azt egymagad. Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot 
adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te 
vidd az ügyeket Isten eleibe. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add 
tudtokra az utat, a melyen járniok kell és a tenni valót, a melyet tenniök kell. És sze-
melj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, a kik 
gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük elöljárókká, ezeredesekké, századosokká, 
ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy 
hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig 
ők ítéljenek6, így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák.”7 

                                                        
4 U. ott, 307. o. 
5 Mózes (Kr.e. 1300-1180 között) a zsidó nemzet és vallás megalapítója. A fáraó udvarában nevel-

kedett és a tóra (Mózes öt könyve) szerint az Úr felébreszti benne a küldetéstudatot és kiszabadítja  
a zsidókat az egyiptomi fogságból. A Sinai-hegyen feljegyzi a Tízparancsolatot. Negyven évig 
vezeti a zsidókat a sivatagban, de mielőtt az Ígéret földjére értek volna, a Nébó-hegyen meghal. 

6 Szent István írja az Intelmeiben: „Édes fiam! Valahányszor csak ítéletet kell hoznod egy ügyben: 
ne heveskedj, ne esküdözz, hogy bizony lakolni fog a bűnös. Te magad ne is hozz ítéletet, mert 
ezáltal megcsorbítod a királyi méltóságot, hanem bízd meg ezzel az illetékes bírákat, hadd ítélje-
nek ők a törvény szerint. Ha pedig olyan ügy kerül eléd, amelyben magadnak kell bíráskodni, türe-
lemmel és könyörülettel hozz ítéletet.” 

7 Szent Biblia. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Magyar Biblia Tanács, Budapest, 1992. 
80.o. 
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Kissé túlozva azt mondhatnánk, hogy az idézetben „minden benne van”, csak 
le kell fordítani napjaink nyelvére. 

Megjelenik benne: 
• a vezetői tevékenység monopolizálásának, az „egylépcsős” vezetésnek a 

tarthatatlansága ott, ahol nagyobb tömegű beosztottakról van szó; Jethró 
meggyőzően bizonyítja, hogy szükség van a vezető hatáskörök egy részé-
nek delegálására, tehát a többlépcsős rendszer kialakítására a döntéseknél 
(„nem végezheted el azt egymagad”); 

• a vezető három lényeges funkciója, feladata: (1) a célok kitűzése („add 
tudtokra... a tenni valót, a melyet tenniök kell”), (2) az eszközök meghatá-
rozása („add tudtokra az utat, a melyen járniok kell”), valamint (3) a sza-
bályozás („„És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre”); 

• a szervezeti struktúra létrehozásának szükségessége; a lineáris szervezeti 
forma karrierje több mint háromezer év után sem ért véget ( ezeredes, szá-
zados, ötvenedes, tizedes); 

• a vezetők kiválasztásának alapvető szempontjai (derék, istenfélő, igazsá-
gos férfiak, akik gyűlölik a haszonlesést); 

• a kollektív felelősség elve („így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt 
hordozzák”) 

Vezetési funkciók, módszerek és szabályozás 
Érdekes, de egyáltalán nem meglepő, hogy az írott emlékek között legkorábban a 
vezetés szabályozó funkciója jelenik meg. Ez egyenes következménye annak, 
hogy az említett emlékek az állam irányítására vonatkoznak, ott pedig teljesen 
nyilvánvaló a szabályok és a törvények szerepe. Az állam „szabályozási dühe” 
végigkísér minden korszakot, legfeljebb csak az intenzitása változik. 

Manapság is gyakori, hogy az állam vezetői büszkén jelentik ki, hogy egy év alatt a 
parlament 100-120 törvényt is hozott. Nem gondolnak arra, hogy ez nem mennyiségi, 
hanem minőségi kérdés. Így azután szinte évente módosítani kell a meghozott új tör-
vényeket, mert bizony „lyukasak”, vagy nem hajthatók végre, vagy pedig tele vannak 
„kiskapukkal”. Érdekes, hogy a Tízparancsolatot nem kellett módosítani, a kőtáblá-
kat nehéz is lenne évenként újra vésni. 
 

Mezopotámiában a Kr. e. IV. évezred közepén megjelent az írásbeliség, s ezt 
az állam vezette be a hatékonyabb kormányzás érdekében. Nyilvántartások, ad-
minisztráció, törvények – ez minden állam irányításának alapja. 

Az első törvénytöredékek a Kr. e. XX. századból származnak. Lipitistar és 
Bilalama királyok törvénytöredékei széleskörű szabályozásra utalnak. Bilalama 
törvényei pl. szabályozzák bizonyos áruk árát és a bér különböző formáit. 

Hammurabi8 (Kr. e. 1792–1750) viszonylag jó állapotban megmaradt tör-
vényoszlopa 282 cikkben szabályozta az állam rendjét. A szöveg három részre 
oszlik. Az első rész egy terjedelmes bevezetés, amelyben Hammurabi kijelenti, 
hogy az istenek azért adták neki a királyságot, „hogy az erős ne nyomja el a 

                                                        
8 Hammurabi Babilónia királya. Törvényoszlopát (amelyen a legrégibb írott törvények találhatók) 

1901-ben találták meg. A törvények között megjelenik az eskü, az istenítélet fogalma és a lex 
talionis (szemet szemért, fogat fogért) elve. 
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gyengét.” A bevezetés után következnek a törvénycikkek, majd egy terjedelmes 
záradék. 

Az első öt cikk az igazságszolgáltatás kérdéseivel foglalkozik. A 6–13. cik-
kek megállapítják a lopás büntetéseit, és felsorolják a lopás megállapításának 
módszereit. A 14–20.cikkek a gyermek- és rabszolgalopás, valamint a szökött 
rabszolgák rejtegetése ellen irányulnak, s meghatározzák a szökött rabszolga 
elfogásáért járó jutalom összegét. A 21–25. cikkek a rablás különféle eseteivel 
foglalkoznak. A 26–41. cikkek a katonák kötelességeit és jogait szabályozzák, és 
különösen részletesen tárgyalják földbirtoklásuk kérdéseit. A 42–47. cikkek 
meghatározzák a földbérlők jogait és kötelességeit. A következő öt cikk (48–52.) 
megállapítja, hogy az uzsorás az adós földjének terméséből mekkora részre tart-
hat igényt. Az 53–56. cikkek büntetést szabnak ki azokra, akik az öntözőhálóza-
tot gondatlanul használják. Az 57–58. cikkek a földtulajdonosokat védelmezik a 
csordák okozta kárral szemben. Az 59–66. cikkek a gyümölcskertekkel kapcsola-
tos különféle kérdéseket szabályozzák, többek között azt a kérdést is, hogy az 
uzsorásnak mennyiben van joga az adós gyümölcsösének termésére. A következő 
cikkek – amelyeket később letöröltek – részben a ház- és telektulajdonos, részben 
pedig az uzsora különböző kérdéseivel foglalkoznak. Ezekhez csatlakoznak a 
100-tól 107-ig terjedő cikkek, melyek a kereskedőkről és segédeikről szólnak. A 
kocsmákkal, amelyek egyúttal bűnbarlangok is voltak – a 108–111. cikkek fog-
lalkoznak. A 112–126. cikkek az őrzési jogot és a családtagok személyi kölcsön-
kezességének kérdését tárgyalják. Igen nagy helyet foglal el a családjog (127–
194. cikkek). A 195–225. cikkeket magában foglaló rész a testi sértésekért kisza-
bott büntetéseket tartalmazza. A 226–227. cikkek a rabszolgatartót védik az el-
len, hogy a rabszolgáján lévő bélyeget mások szándékosan eltüntethessék. Az 
építészek és a hajóépítők munkájával összefüggő kérdéseket a 228–235. cikkek 
tárgyalják. A 236–277. cikkek a bér különböző formáit írják le részletesen. Az 
utolsó cikkek a rabszolgákra vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket.9 

Később azután jó néhány írásos anyag támad a vezetői magatartás, a funkciók 
és a módszerek terén. 

Így például Plutarkhosz10 (Kr. u. 48–120) a Párhuzamos életrajzok c. művé-
ben több politikus és hadvezér élete kapcsán is kitér a vezetői magatartásra és 
módszerekre. Nem véletlenül foglalkoztatja az egyeduralom kérdése is. Ezzel 
kapcsolatban Szolónról11írja a következőket: 

„Athénban a legértelmesebbek belátták, hogy Szolón az egyetlen ember, aki mentes 
kora bűneitől, mert nincs köze a gazdagok igazságtalanságaihoz, de nem feszélyezi a 
szegények nyomorúsága sem; hozzá fordultak tehát, és kérték, vegye kezébe a köz-
ügyeket, s szűntesse meg a viszályokat. A leszboszi Phaniasz azt beszéli, hogy Szolón 
a város érdekében mindkét felet megtévesztette, a szegényeknek titokban földosztást 
ígért, a gazdagoknak pedig szavatolta a megkötött szerződések érvényességét. Szolón 
azonban azt állítja, hogy nagyon nem szívesen vállalta a közügyek irányítását, mert 
                                                        

9 Világtörténet, I. kötet, Kossuth 1962. 288-289. o. 
10 Plutarkhosz görög történetíró és filozófus. Rómában élt magas állami hivatalnokként, 83 kisebb 

írásán kívül 46 párhuzamos életrajza maradt ránk. 
11 Szolón (Kr.e. 640-559) a hét görög bölcs egyike, athéni törvényhozó. Az ő alkotmánya rendezte 

Athén társadalmának zilált gazdasági helyzetét a teherkönnyítéssel, vagyis az összes adósság el-
engedésével. Ő vezette be az esküdtszéket, a mértékeket és a súlyokat. Mint az arany középút filo-
zófusa, nagy hatással volt kortársaira. 
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félt az egyik fél kapzsiságától és a másik fél elkeseredett dühétől. Philombrotosz után 
őt választották arkhónná, egyszersmind döntőbíróvá és törvényhozóvá; a gazdagok 
bíztak benne, mert vagyonos volt, a szegények pedig derék embernek tartották. Mint 
mondják, sokan emlegették egy megválasztása előtt tett kijelentését, hogy «az egyen-
lőség nem szül viszályt»; ez tetszett vagyonosnak és vagyontalannak egyaránt... Így 
mindkét fél nagy reménykedéssel nézett a jövőbe, s a vezető emberek mindkét részen 
arra igyekeztek rábeszélni Szolónt, hogy fogadja el az egyeduralmat, Szolónt azon-
ban semmilyen érvelés nem tántorította el szilárd elhatározásától, s barátainak, mint 
mondják, azt felelte, «kellemes hely az egyeduralom, csak nem lehet belőle kiszáll-
ni»... Az egyeduralmat nem vállalta, de azért nem bánt kesztyűs kézzel az athéniak-
kal. Nem lett puhánnyá, nem tett engedményt a hatalmasoknak, és törvényeit nem 
azok szája íze szerint alkotta meg, akik megválasztották. Ahol a dolgokat rendben ta-
lálta, nem orvosolt vagy újított, mert félt tőle, hogy ha a várost mindenestül felfor-
gatja, nem lesz ereje a közrend helyreállításához és a viszonyok megjavításához. 
Csak olyan változtatásokat vett tervbe, amelyeket – remélte – rábeszélésére elfogad-
nak vagy személyes tekintélyével keresztül tud vinni; mint maga is mondta: «Erősza-
kot vegyítve össze és jogot.» Amikor később megkérdezték tőle, hogy a legjobb törvé-
nyeket adta-e az athéniaknak, ezt felelte: «A legjobbakat, amelyeket hajlandók voltak 
elfogadni.»„12 
Szolón több reformot hajtott végre. Így pl. eltörölte a földműveseket szoron-

gató föld-adósságot, bevezette az öröklési szabadságot. Jelentős döntése volt az 
athéni polgárok vagyoni helyzet alapján történő négy kategóriába sorolása. Lét-
rehozta a „négyszázak tanácsát”, amely két népgyűlés között intézte az állam-
igazgatás folyó ügyeit. 

A vezetők szervező funkciója is terítékre kerül. Thészeusz13szervező tevé-
kenységéről így ír Plutarkhosz: 

„Aigeusz halála után Thészeusz nagy és csodálatra méltó vállalkozásba kezdett; 
egyetlen városi közösségbe egyesítette az attikaiakat. Így lett egy várossá és egy nép-
pé a szétszórt lakosság, amelyet eddig még közérdekű ügyekben is nehezen lehetett 
összehívni, s amelynek körében napirenden voltak a villongások és háborúk. Thésze-
usz községről községre, családról családra járva győzte meg az embereket. Az egy-
szerű, szegény embereknél kedvező fogadtatásra talált; a hatalmasoknak király nél-
küli államot és demokráciát ígért, amelyben ő csak hadvezér lenne és a törvények 
őrének szerepét töltené be, minden más tekintetben egyenlőség uralkodna. Egy részü-
ket meg is győzte, a többiek pedig tartottak már-már félelmetessé váló hatalmától és 
vakmerőségétől, s úgy gondolták, jobb, ha önszántukból engedelmeskednek, mint ha 
kényszeríti őket. Feloszlatta hát a különálló prütaneionokat, tanácsházakat és hivata-
lokat. Majd közös prütaneiont és tanácsházát építtetett az egész népnek, ott, ahol a 
mostani város áll, és az államot Athénnak nevezte... Ezután ígéretéhez híven meg-
szüntette a királyságot és hozzálátott az új alkotmány megteremtéséhez. Szerette vol-
na államát még nagyobbá tenni; magához hívott hát mindenkit, egyenlő jogokat ígér-
ve a jövevényeknek. Állítólag tőle származik ez a mondás: »Jöjjetek ide, ti népek, 

                                                        
12 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Első kötet. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 182-183.o. 
13 Thészeusz görög mitológiai hős, Aigeusz fia, Athén mondabeli királya, aki a világ első alkotmá-

nyát készítette. Megszabadította Athént a Krétának fizetett szörnyű véradótól, mivel Ariadne se-
gítségével megölte a Minotauruszt. 
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mind!» Athént a népek államává akarta tenni.14 Azt azonban nem tűrte, hogy az ösz-
szevissza beáramló sokaság megzavarja és feldúlja a demokráciát. Ezért először is 
nemesekre, földművesekre és kézművesekre osztotta az embereket. A nemesek végez-
ték a vallási szertartásokat, és töltötték be a hivatalokat, rájuk bízta a törvények ma-
gyarázatát, továbbá a szent és isteni dolgok értelmezését. Egyébként teljes jogegyen-
lőséget teremtett; a nemesek tekintélyükkel, a földművesek jövedelmükkel, a kézműve-
sek sokaságukkal múlták felül a többieket. Hogy ő volt az első, aki hajlandóságot 
mutatott a tömegek iránt – ahogy Arisztotelész mondja –, és hogy ő szakított először 
az egyeduralommal, Homérosz is tanúsítja, aki a hajók felsorolásakor csak az athé-
niakat nevezi népnek” 15 
Szabályok, alkotmány, demokratizmus, az idegenek befogadása, centralizáció 

és decentralizáció – ma is élő és vitatott fogalmak. Az egyeduralom (az 
egyidőben olyan sokat hangoztatott „egyszemélyi felelős vezetés”, ami magyarra 
lefordítva lényegében diktatúrát jelent) tarthatatlansága is megjelenik tehát. Eh-
hez feltétlenül szükséges a vezetők munkájának ellenőrzése, általában több em-
ber által. Ez a gondolat fogalmazódik meg Plutarkhosznál, amikor Lükurgoszról16 ír: 

„Lükurgosz törvényhozói munkásságának első és legfontosabb intézkedése a geruszia 
felállítása volt. Platón szerint a geruszia azáltal, hogy a túlkapásokra hajló királyi 
hatalom mellett egyenjogúságot kapott, s valamennyi tagjának egyenlő értékű szava-
zata volt, az állam biztonságának és a kormányzat mértékletességének legfőbb bizto-
sítékává lett. Eddig a kormányzat bizonytalan és ingadozó volt, mert a királyok befo-
lyásának megerősödésekor a zsarnokság, máskor pedig a nép hatalmának növekedé-
sekor a népuralom felé hajlott. Most azonban a szemben álló erők között az öregek 
tanácsa biztosította a helyes egyensúlyt, s ezzel az államhatalom szilárdságának és 
biztonságának legfőbb tényezőjévé lett. A tanács huszonnyolc tagja mindig a királyok 
oldalára állt, amikor ellensúlyozni kellett a népuralom túlkapásait, másrészt mindig 
kellő mértékben megszilárdította a népuralmat, hogy semmiféle zsarnokság ne tudjon 
erőre kapni”17 
A hatalomból való egyfajta kiábrándulás is megjelenik az irodalomban. C. 

Sallustius Crispus18 (Kr. e. 86–35) a Jugurtha háborúja c. művében erről így ír: 
„Minthogy ugyanis az ember testből és lélekből áll, minden foglalatosságában, va-
lamennyi törekvésében hol a test, hol pedig a lélek természetét követi .Pedig oly sok, 
oly különböző foglalatosság vezetheti el a lelket a tökéletesség fényéhez .Ám ezek kö-
zül szerintem a polgári és katonai hatalom, egyáltalán, az állami hivatal manapság a 
legkevésbé kívánatos, minthogy a megtiszteltetés nem az érdemet jutalmazza, s azok-
nak sem szerzi meg a biztonságot vagy a tekintélyt, akik görbe úton juthattak hozzá. 
Márpedig erővel úrnak lenni a haza vagy az alattvalók fölött – még ha megteheted is, 
és a hibákat javítgatod is vele – nyomasztó feladat, minthogy a körülmények minden 
változása gyilkolást, üldöztetést és más ellenségeskedéseket hord méhében. Márpedig 

                                                        
14 Szent István írja Intelmeiben: „A Római Birodalom azért növekedett meg, mert ott számos nemzet 

nemesei és bölcsei gyülekeztek össze. A különféle tartományokból más- és másféle nyelvet, szo-
kást és fegyvert hoztak magukkal. Mindez díszére vált a királyi udvarnak, és rémületet keltett az 
idegen tartományokban. Az egynyelvű és egyszokású ország gyarló és törékeny. Azért megha-
gyom neked, fiam, hogy a letelepülő idegenekkel bánj tisztességesen, hogy veled és nálad szíve-
sebben tartózkodjanak, mint más országban.” 

 15 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Első kötet. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 27-28. 
16 Lükurgosz (Kr.e. 9-8. sz?) legendás spártai törvényhozó. A delphoi jósda orákuluma vagy krétai 

minta nyomán megalkotott alkotmánya minden spártai polgár egyenlőségén alapult. 
17 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Első kötet. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 92-93.o. 
18 Sallustius Crispus római politikus és történetíró. Catilina forradalmáról és a Jugurtha elleni hábo-

rúról írt könyvei stiláris szempontból is művésziek. Numidiai kormányzósága alatt igen nagy va-
gyont harácsolt össze.  
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hiába törni magad, s csak azért fáradozni, hogy meggyűlöljenek, maga a téboly – ha-
csak nem az a becstelen, veszélyes mámor ejtene rabul, hogy néhány ember hatalmá-
nak feláldozd becsületedet és szabadságodat.”19 

Tekintély, hatalom, motiváció 
Ez a téma újra és újra előjön, az ókorban különös jelentőséget tulajdonítottak 
(talán nem érdemtelenül és véletlenül) a vezetői tekintélynek, amelyet elsősorban 
a személyes példamutatással láttak kiharcolhatónak. Plutarkhosz írja Iulius Cae-
sarról20: 

„Libüában Scipio elfogta Caesar egyik hajóját, amelyen ott volt a quaestornak jelölt 
Granius Petro is. Scipio a hajó utasait fogolyként kezelte, és mint rabszolgákat adta 
át katonáinak, de a quaestornak azt mondta, meghagyja szabadságát és elengedi. 
Granius ekkor kijelentette: Caesar katonáinak az a szokása, hogy csak adnak, de nem 
fogadnak kegyelmet másoktól, és kardjába dőlve végzett magával. Caesar tudatosan 
táplálta és fejlesztette emberei között ezt a szellemet és a szenvedélyes vágyat, hogy 
kitüntessék magukat. Elsősorban azzal, hogy jutalmakat és kitüntetéseket osztogató 
bőkezűsége által nyilvánvalóvá tette, hogy nem szándékszik a maga gyönyörűségére 
nagy vagyont gyűjteni hadjárataiból; hogy a szerzett zsákmányt inkább közös tulaj-
donnak tekinti, melyből megjutalmazza a bátrakat, és maga sem kér belőle nagyobb 
részt, mint amit katonáinak juttat, ha megérdemlik. Ezenfelül azt is jól láthatták alan-
tasai, hogy nem volt olyan veszély, amelyből kivonta magát, sem olyan fáradságos 
munka, melyből részt nem vállalt. Tudták, hogy Caesar szívesen néz szembe minden-
féle veszedelemmel, hiszen hajtotta a becsvágy; inkább azon lepődtek meg, hogy vo-
nakodás nélkül vállal minden testi fájdalmat, még ha az nyilvánvalóan több is, mint 
amit fizikai erővel elbír”21 
A személyes példamutatás mellett persze ott van a büntető hatalom is, a maga 

gyakori brutalitásával. Publius Cornelius Tacitus22 (55–120) Germania c. művé-
ben a „vad germánok” büntetési és büntetés-végrehajtási szokásairól így ír: 

„Kisebb ügyekben a főemberek tanácskoznak, a nagyobbakban mindnyájan, de úgy, 
hogy a főemberek előzőleg megtárgyalják a nép előtt eldöntendő dolgokat is. Ha va-
lami váratlan és hirtelen esemény közbe nem jön, meghatározott napokon gyűlnek 
össze, újholdkor vagy holdtöltekor, mert azt hiszik, ilyenkor a legkedvezőbb megkez-
deni az ügyek intézését... Lehet a tanács előtt vádat is emelni és főbenjáró ügyet is 
előterjeszteni. A büntetést a bűnnek megfelelően szabják ki: az árulókat és szökevé-
nyeket fára akasztják, a gyávákat, harcban resteket és fajtalankodókat iszapos mo-
csárba süllyesztik és még rőzsét is dobálnak rájuk. A kétfajta halálbüntetésnek az a 
rendeltetése, hogy a bűntettet a megtorlással mintegy nyilvánosság elé tárják, a gya-
lázatot pedig elrejtsék... Ugyanezeken a gyűléseken választják a főembereket is, akik 
járásonként és falvanként igazságot szolgáltatnak: mindegyiküknek száz-száz kísérője 
van a népből tanácsadóként, egyszersmind tekintélyük öregbítésére”23 

                                                        
19 C. Sallustius Crispus összes művei. Jugurtha háborúja. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 59-60.o. 
20 Iulius Caesar (Kr.e. 100-44) római hadvezér, államférfi és író. Meghódította Galliát, Britanniát, 

megfékezte a germánokat. A római belviszályok miatt seregével hazatért, ellenfelét, Pompeiust 
Pharsalosnál legyőzte és imperátori címmel Róma egyeduralkodója lett. A köztársaság-pártiak 
összeesküdtek ellene és március 15-én megölték.  

21 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Első kötet. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 680.o. 
22 Tacitus római történetíró. Historiae c. művében saját kora történelmét, Annales c. művében pedig 

Róma történelmét írja meg, Augustustól .Nero haláláig. Germania c. műve kiváló néprajzi mono-
gráfia, amely Germania földjét, népét, nyilvános és magánéletét ismerteti. 

23 Tacitus összes művei. Első kötet. Germania. Európa könyvkiadó, Budapest, 1980. 51.o. 
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A vezetés művészete és az engedelmesség fontossága Xenophón24 (Kr. e. 
434–355) Kürosz nevelkedése c. művében igen plasztikusan jelenik meg: 

Elgondolkoztam továbbá: a marhákon a marhapásztorok, a lovakon a lópásztorok 
uralkodnak, minden pásztort joggal nevezhetünk a rábízott állatfaj urának, és mindig 
csak azt tapasztalhattam, hogy ezek a csordák sokkal hajlamosabbak pásztoruknak 
engedelmeskedni, mint az emberek az ő vezetőiknek. A nyáj oda megy, ahová vezetik, 
nem eszi a tilos ételeket, és a pásztor kedve szerint élhet minden haszonnal, ami az 
állatokból származik. Soha nem láttam még olyan nyájat, amely összeesküdött volna 
pásztora ellen, hogy az engedelmességet megtagadja, sem olyat, amely ne engedte 
volna át pásztorának a belőle származó haszon élvezetét. Sőt a nyájak éppen az ide-
genektől berzenkednek, nem pedig vezetőiktől, azoktól, akik belőlük élnek. Az embe-
rek viszont azzal szemben tanúsítják a legnagyobb ellenállást, akiről feltételezhető, 
hogy uralomra tör felettük. 
Ezen tűnődve arra a következtetésre jutottam, hogy az ember minden más élőlényen 
könnyebben uralkodhat, mint az embereken. De amikor eszembe jutott a perzsa Kü-
rosz, aki nagyon sok embert, nagyon sok államot, nagyon sok népet kényszerített en-
gedelmességre, meg kellett változtatnom véleményemet: nem lehetetlen és nem is ne-
héz uralkodni az embereken, csak érteni kell hozzá… 
„Így beszélt Kürosz. Utána Khrüszantasz emelkedett szólásra. 
– Sokszor gondoltam már arra, hogy a jó uralkodó semmiben sem különbözik a jó 
apától. Az apák is mindig arról gondoskodnak, hogy gyermekeik soha semmiben se 
lássanak hiányt, és lám, Kürosz is olyan dolgokat tanácsol most nekünk, amelyek 
egész életünkre biztosítanák boldogságunkat. Valamit azonban nem fejtett ki kellő-
képpen. Most én próbálom megmagyarázni azoknak, akik nem tudnák. Gondoljátok 
csak meg: meghódított-e valaha engedetlen had ellenséges várost? Vagy megtartot-
tak-e valaha várost, amelyben nem uralkodott engedelmesség? Aratott-e fegyelmezet-
len had valamikor is győzelmet? És nem akkor lehet-e a legkönnyebben győzni, ami-
kor az ellenség soraiban ki-ki a maga menekülésén kezdi törni a fejét? És született-e 
már egyáltalán valami jó az engedetlenségből? Lehet-e így törvényesen államot kor-
mányozni, létezhet-e így családi élet, eljuthatnak-e így hajók rendeltetési helyükre? 
És mi is mi mással szereztük mostani javainkat, mint azzal, hogy engedelmeskedtünk 
vezérünknek? Mert csakis azért lehettünk ott, ahol kellett, akár nappal, akár éjjel, 
mert tömött sorokban, fegyelmezetten követtük vezérünket, és nem volt parancs, amit 
csak félig hajtottunk volna végre. És ha a javak megszerzésének legfőbb eszköze a 
szolgálatban való. engedelmesség, jegyezzük meg jól: a javak megtartásának is ez a 
legfőbb biztosítéka. Sokan vannak itt, akiknek régebben egyetlen alárendeltje sem 
volt, sőt maguk is alárendeltek voltak. Most pedig úgy alakult a helyzet, hogy urak 
vagytok mindnyájan, ki több, ki kevesebb ember felett. S minthogy alárendeltjeiteken 
uralkodni akartok, vessétek alá magatokat azoknak, akik felettünk állanak. Egyben 
azonban különböznünk kell szolgáinktól: ők akaratuk ellenére teljesítik parancsain-
kat, nekünk azonban, ha szabadnak hisszük magunkat, saját jószántunkból kell meg-
tennünk azt, amit a legfontosabbnak tartunk. A monarchikus alkotmány nélküli álla-
mokban szintén azt fogjátok látni, hogy ahol az emberek a leglelkesebben engedel-
meskednek vezetőiknek, ott kényszerülnek legkésőbb engedelmességre az ellenséggel 
szemben. Gyűljünk hát, Kürosz parancsához híven, ide, az államnak ebbe az épületé-
be, tegyünk meg mindent, hogy megtarthassuk, amit meg kell tartanunk, és álljunk 
mindenben Kürosz rendelkezésére. És még egyet jegyezzünk meg jól: Kürosz nem ta-

                                                        
24 Xenophón görög történetíró és hadvezér. Szókratész tanítványa volt, részt vett Kürosz kisázsiai 

hadjárataiban és kunaxai vereség után ő vezette vissza a 10.000 görög zsoldost Hellászba. Később 
a spártaiakkal harcolt Athén ellen, végül hazatért Athénba. 
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lálhat ki olyat, ami neki javára van, de nekünk nincs, hiszen ami neki hasznos, ne-
künk is az, és az ő ellenségei a mi ellenségeink is.”25 
Milyen modern gondolatok: ma is azt tartjuk, hogy mennyivel könnyebb an-

nak a vezetőnek a dolga, akinek hatalma – nagy tekintélye következtében – nem a 
félelmen alapszik, hanem a beosztottak önként elismerik azt. 

Jó kormányzás és vezetői erények az ókori kínai filozófiában 
Az ókori kínai filozófiában a vezetéssel kapcsolatban két alapkérdés jelenik meg: 
a jó kormányzás és a vezetői erények. Érdekes módon csaknem minden bölcselő 
foglalkozik a témával. Ebből két következtetést vonhatunk le: 

• A fejedelmek igényelték a filozófusok tanácsait. 
• A filozófusok fontosnak tartották és tudományos alapon igyekeztek meg-

közelíteni a közügyeket. 
A következőkben (csak erre van itt módunk) néhány jellemző gondolatot sze-

retnék felvillantani. 
A kínai irodalom legrégibb könyvei közé tartozik az Írások Könyve (Su 

king)26. Egyik fejezete, a Nagy Szabály ( Hung-fan) az emberi együttélés rendjé-
vel foglalkozik, kilenc cikkelyben. A harmadik cikkely a nyolc kormányzás fi-
gyelmes ellátását taglalja, ezek a következők (érdemes figyelni a kormányzási 
feladatok sorrendjére is!): (1) a táplálkozás biztosítása, (2) a kereskedés, (3) az 
áldozatok, (4) a közmunka-ügyek, (5) a nép tanítása, (6) a büntetés kiszabása, (7) 
a vendéglátás, (8) a hadvezetés. Az ötödik cikkelyben a felséges tökéletességnek, 
mint az uralkodó legfőbb erényének megszerzését és gyakorlását így írja le a 
könyv: 

„Ha egy felséges uralkodó megszilárdítja a tökéletességet, amit megszerzett, akkor 
összegyűjti mind az öt boldogságot és bőkezűen osztogatja őket népei között; akkor 
az egész nép részesedik a te tökéletességedből, s te meg tudod őrizni a tökéletessé-
get...Az egész nép pedig a tökéletesség terjesztésével és tanításával teljesíti köteles-
ségét, ezt kell, hogy átültesse a gyakorlatba, hogy ezáltal megközelítse az Ég fiának 
ragyogását. Így tehát: az Ég fia apjává és anyjává válik a népnek, s ezért lehet kirá-
lya az égalattinak.”27 
Az „égi megbízatás”, a ming, és a patriarchális uralkodás szemlélete látszik 

az idézetből. Új elem, a vezető példamutatása jelenik meg Konfuciusznál28 (Kr. e. 
551–479). Ez a tökéletességben nyilvánul meg: 

„Aki erényével gyakorolja a kormányzást, az olyan, akár az északi sarkcsillag, amely 
mozdulatlanul a helyén marad, bár minden csillag mozog körülötte.” 
„Ha a népet rendeletekkel kormányozzák és büntetésekkel tartják féken, akkor ki fog-
ja játszani a büntetést, de a szégyent nem fogja ismerni. Ha az erénnyel kormányoz-

                                                        
25 Xenophón: Kürosz nevelkedése. Anabázis. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979. 9-10.o. 
26 A Su king konfuciánus kánonikus mű. A hagyomány szerint Konfucius állította össze előző korok 

írásaiból. A legkorábbi történeti szövegek gyűjteményének tekintik, legrégibb darabját a mítikus 
Jao császár (Kr.e. 3. évezred) korából, a legfiatalabbakat a Kr.e. 7. századból származtatják. Ke-
letkezésének körülményei nem ismeretesek. 

27 Kínai filozófia. Ókor. Első kötet. Szöveggyüjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 36-38.o.  
28 Konfucius kínai bölcs és reformátor. Tanítása szerint a legfőbb emberi kötelesség az önismeret. 

Csak aki erre képes, az vezetheti embertársait. Vallásalapítónak tulajdonképpen nem tekinthető, 
csak az ősi kínai hagyományokat foglalta egybe: lényege az ősök tisztelete és az állam mindenha-
tósága. Szerinte a társadalmon belül mindenkinek meghatározott helyet kell elfoglalnia. 
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zák és a szertartásokkal tartják féken, akkor ismerni fogja a szégyent és mindig egye-
nes lesz.” 
„Ci-kung a kormányzásról kérdezősködött. A mester így szólt: Legyen elegendő éle-
lem, legyen elegendő fegyver, és a nép bízzon benned. Ci-kung ekkor azt mondta: És 
ha elkerülhetetlen, hogy lemondjak valamelyikről, akkor melyikről mondhatok le elő-
ször a három közül? A mester azt felelte: A fegyverekről. Ci-kung folytatta: És ha el-
kerülhetetlen, hogy e kettő közül is lemondjak az egyikről, melyikről mondhatok le 
először? A mester így felelt: Az élelemről. Mert halál régi időktől fogva van, de ha a 
nép nem bízik benned, nem állhat fenn az ország.”29 
 

A Kr. e. IV. században egy új irányzat támadt a kínai filozófiában, a legizmus 
( fakia). Szemben a konfucianizmussal, ez az irányzat azt vallja, hogy a „jó kor-
mányzás” nem a szent, a tökéletes emberek erénye, nem az „ég rendelése” és így 
azt nem a természet és a szertartások, hanem egyedül a jó törvények biztosíthat-
ják; a törvényeket pedig emberek hozzák. Az irányzat egyik jeles képviselője, 
Han Fei-ci30 már így rajzolja meg a „bölcs fejedelmet”: 

„A bölcs fejedelem úgy adja ki a hivatali feladatokat, hogy azok ne ütközzenek egy-
mással; ezért senki sem vádaskodik. Úgy fogadja szolgálatába hivatalnokait, hogy 
azok ne halmozzák a tisztségeket; ezért mindenki kifejlesztheti a tehetségét. Úgy adja 
ki megbízásait embereinek, hogy azok ne közösködjenek az érdemekben; ezért senki 
sem vetélkedik. Ha pedig a vetélkedésnek és vádaskodásnak vége szakad, s mindenki-
nek kibontakozhatik a tehetsége, akkor az erősek és gyengék nem mérik össze erejü-
ket, a jég és a faszén nem olvasztja egybe külső formáját, s az égalattiban senki sem 
tud a másiknak ártalmára lenni. Ez pedig a jó kormányzás tökéletes foka. Ha elveti a 
törvényeket és a helyes módszereket, s csupán szívére bízza magát a kormányzásban, 
akkor maga Jao sem képes jól irányítani az országot...Ha azonban elérjük, hogy a 
közepes tehetségű uralkodó megtartsa a törvényeket és helyes módszereket... akkor a 
tízezer dologból semmi sincsen veszve...A bölcs uralkodó úgy jutalmaz, hogy meg is 
lehessen érdemelni, és úgy állapítja meg a büntetéseket, hogy azokat el is lehessen 
kerülni... A bölcs uralkodó jelvényeit könnyű megállapítani, ezért a megállapodások 
szilárdan állnak, utasításait könnyű megérteni, ezért szavai hasznosak lehetnek, tör-
vényeinek könnyű eleget tenni, ezért rendeleteit végrehajtják.”31 
A legizmus szerint tehát minden a helyes szabályozáson múlik, a vezető sze-

mélyes erényei másodlagosak. Úgy vélik, hogy a „jogi alapon álló törvénynek” 
kell a kormányzás eszközét képeznie. 

Két évszázad sem telt el azonban, és kiderült, hogy a szabályozás, a törvé-
nyek sem képesek önmagukban megoldani a vezetési problémákat. Így azután 
ismét előtérbe kerülnek az erények, a konfucianista tanok feltámadnak, most már 
a misztika felé hajolva, és azt államvallássá téve. Megjelenik a tao32, a „helyes 

                                                        
29 Kínai filozófia. Ókor. Első kötet. Szöveggyüjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 56–57. 

és 111.o. 
30 Han Fei-ci arisztokrata családból származott. Többször sürgette Han fejedelmét a kormányzás 

javítására, de eredménytelenül. Írásai a szomszédos Csin fejedelemség uralkodójának, Csing Si 
huangtinak a kezébe került és hadat indított Han ellen, hogy Han Fei-cit megszerezze magának. Ez 
meg is történt, de később gyanússá vált és megmérgezték. Han Fei-ci a legizmus (fakia) egyik 
fontos alakja. 

31 Kínai filozófia. Ókor. Első kötet. Szöveggyüjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 304-
306.o. 

32 A taoizmus megalapítójának Lao-cet tekintik, egy félig legendás bölcset, aki a hagyomány szerint 
a Kr.e. VI-V.. sz.-ban élt és a „Tao tö king” (Az út és erény könyve) címen írt filozófiai érteke-
zést. Alapeszméje a világot átfogó, minden dologban megnyilvánuló természettörvény, a tao, 
amely örökké változik, de saját egyensúlyát a természet rendjében mindig megtalálja; az emberi 
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út” és a „helyes elvek” elemélete, amely a mai napig él és vita tárgyát képezi, 
különösen Kínában. Tung Csung-su33 (Kr. e. 179–104) a Válasz a császár kérdé-
seire c. művében a következőket írja: 

„A tao: az az út, amelyet követve eljutunk a jó kormányzáshoz. Ha az uralkodó olya-
nokra bízta a hivatalokat, akik nem a megfelelő emberek, és így olyan útra lép, amely 
nem a helyes út (tao), akkor a kormányzás napról napra jobban károsodik és pusz-
tul... Az emberség, az igazságosság, a szertartásosság, a bölcsesség és a szavahihe-
tőség öt állandó erényét az igaz uralkodónak szüntelenül gyakorolnia és tökéletesíte-
nie kell. Ha ezt az öt erényt szüntelenül gyakorolja és tökéletesíti, akkor feltétlenül 
megkapja az Ég segítségét, élvezheti a szellemek varázshatalmát, erénye pedig kiter-
jed a világegyetemre is, utolérve annak minden élőlényét.”34 
Tung Csung-su műve különös nyomatékkal hangsúlyozza, hogy az állam 

kormányzásának egyik legfőbb feltétele az egységes ideológia – esetünkben a 
konfucianizmus – megteremtése. Javasolta, hogy minden nem konfucianista 
irányzatot be kell tiltani. A konfucianizmus ideológiája szentesítette az uralkodás 
és az alárendeltség eszméjét, a feltétel nélküli engedelmességet, az uralkodó 
iránti hódoló tiszteletet, és a császár hatalmának isteni eredetét. hirdette. Tung 
Csung-su kidolgozott egy kozmológiai elméletet is, amely szerint a társadalmi 
élet a természeti jelenségektől függ. Az istenség tulajdonságaival felruházott Ég 
tevékenységében bizonyos célszerűséget vélt felismerni. A természet rendkívüli 
jelenségeiben, az elemi csapásokban a büntető és jutalmazó Ég akaratának meg-
valósulását látta. Az Ég – hirdette – uralkodik az emberek felett, figyeli magatar-
tásukat, és ettől függően bünteti vagy bátorítja őket. 

Az is igen figyelemreméltó (sőt: kimondottan ma is aktuális), amit a vezetők 
kiválasztásáról ír. Felveti a teljesítmény és az idő ellentmondását a kiválasztás-
ban és a minősítésben. A teljesítmény-elv mellett foglal állást: 

„... a régi időkben az érdemeket vették tekintetbe, s annak alapján rangsorolták a hi-
vatalnokokat, hogy tisztükből adódó feladataikat hogyan látták el; s egyáltalán nem 
vették figyelembe a felhalmozott napokat, az eltöltött hosszú időt. Így akit kicsiny te-
hetségűnek találtak, az hiába halmozott fel sok napot a hivatalában, nem emelték ki 
kicsiny hivatalából; a kiváló tehetségű embernél azonban nem törődtek vele, hogy 
még csak nemrég került hivatalába, és nem látták akadályát, hogy akár minisztert 
csináljanak belőle; következésképpen a funkcionáriusok minden erejüket megfeszítet-
ték és minden tudásukat összeszedték abbeli gondjukban, hogy jól végezzék a dolgu-
kat és ezáltal érdemeket szerezzenek. Manapság nem így van, a napok felhalmozásá-
val is előkelőséget lehet szerezni, hosszabb idő eltöltésével magasabb hivatalba lehet 
jutni, ezért a feddhetetlen és a gyalázatos elkeveredik egymással, a kiválókat és a 
méltatlanokat nem lehet megkülönböztetni egymástól, és természetesen nem lehet 
megtalálni az igaziakat.”35 

                                                                                                                                       
világ erkölcse, a tö pedig akkor áll összhangban a taoval, ha erőszak nélkül hagyja érvényesülni a 
világban kialakuló természetes viszonyokat. 

33 Kínai filozófus, a Han dinasztia alatt megújult konfucianizmus legnevezetesebb képviselője. 
Gazdag és előkelő családja körében írta meg a csak töredékekben fennmaradt, 82 esszéből álló 
Csun csia fun lu (A Tavasz és Ősz krónika gyöngyöző harmatcseppjei) c. művet. Jelentős szerepe 
volt abban, hogy a központosított államhatalom ideológiája a konfucianizmus lett. Az ő tanácsai 
alapján rendelte el a császár Kr.e. 124-ben a hivatali vizsgák rendszerét a tanultak és tehetségesek 
kiválasztására, a kínai társadalom rendjén őrködő mandarinvilág megteremtésére.  

34 Kínai filozófia. Ókor. Harmadik kötet. Szöveggyüjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 43 
és 50. o. 

35 I. m. 53.o. 
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Látható, hogy Kínában néhány évszázad alatt milyen változásokon ment ke-
resztül a vezetésről alkotott szemlélet. A Nagy Szabályban, majd Konfuciusznál 
is megjelenik a „karizmatikus vezető”, az elhivatott, szinte varázserővel rendel-
kező, tökéletes fejedelem, akit az Ég választott ki. Az erény és a tökéletesség 
jellemzi nemcsak az uralkodót, a hanem (általa átsugározva) az alattvalókat is. 
Úgy vélik, hogy ezért nem kell rendeletekkel, szabályokkal kormányozni. A 
legizmus vezető-képe ettől teljesen eltér: még a közepes uralkodó is jól tud kor-
mányozni, ha a törvényekre és a szabályokra támaszkodik. Amíg Konfuciusznál a 
fejedelem tökéletes és erényes, Han Fei-ci-nél bölcs és racionális. De Tung 
Csung-su-nál már ismét a tökéletesség és az erényesség jelenik meg; a konfucia-
nizmus közel két évezredre tartósítja ezt a misztikus, a „tao” alapján álló uralko-
dó-képet. 

Periklész és a demokrácia 
Periklész36korát az athéni demokrácia virágkorának szokták nevezni. Ekkor az 
államot a népgyűlés kormányozta, amely jogilag a legfőbb hatalom egyedüli 
letéteményese volt. A népgyűlés (ekklesia) közvetlenül gyakorolta a legfőbb 
jogokat. Az athéni polgárok minden tizedik napon összegyűltek, hogy az állam 
ügyeiben döntsenek. A legfontosabb ügyek a következők voltak: a stratégosok és 
más főtisztviselők megválasztása, hadüzenet és békekötés, külpolitikai döntések, 
szövetségi szerződések kötése, a főtisztviselők jelentéseinek meghallgatása, ren-
delkezések kiadása. Minden állami szerv a népgyűlésnek volt alárendelve, többek 
között az „ötszázak tanácsa” (héliaia) is. Ez nemcsak törvényszéki ügyekkel fog-
lalkozott, hanem a törvényhozásban is szerepet játszott. A bírák megvesztegeté-
sének eshetőségét az esküdtszékek nagy létszáma volt hivatva megakadályozni, 
azonkívül a vádlottak nem tudták, hogy melyik dikasterion fogja ügyüket tár-
gyalni. A legnagyobb politikai súllyal a tíz strategos rendelkezett, kezükben 
összpontosultak a legfontosabb állami funkciók, de számadással tartoztak az 
ekklesiának. 

Platón: a filozófusok uralma 
Egy kis túlzással most azt mondhatnánk: íme, itt van a Scientific Management, 
hiszen Platón37 (Kr. e. 427–347) Az állam c. művében a tudósok uralmát rajzolja 
meg. Láttuk, hogy az ókori kínai filozófusok saját szerepüket a tanácsadásban 
fogalmazták meg, úgy érezték, hogy feladatuk azoknak a vezetési normáknak a 
kidolgozása, amelyekkel a fejedelem egyrészt jól tud kormányozni, másrészt 
pedig szert tehet mindazokra az erényekre, amelyek őt jó fejedelemmé teszik. 

A filozófiának ez a passzív, elsődlegesen tanácsadó szerepe Platónnál aktívvá 
válik. Az említett művében Platón kifejti az ideális kormányzás és általában az 
ideális állam alapelveit. Nézeteit Szókratész szájába adja: 

„Amíg vagy a filozófusok nem veszik át a királyi hatalmat az államokban, vagy pedig 
a jelenlegi, úgynevezett királyok és uralkodók nem fognak becsületesen és komolyan 

                                                        
36 Periklész (Kr.e. 500-429) athéni szónok, államférfi. 
37 Platón a görög és az egyetemes filozófia egyik legnagyobb alakja. Előkelő család fia, húsz éves 

korában ismeri meg Szókratészt, aki döntő hatással lesz világlátására. Athénban iskolát nyit (Aka-
démia). Elmélete szerint a világ nem öröktől fogva létező, hanem keletkezett. Az Állam c. műve 
az erényt akarja a világban uralomra juttatni. 87 műve maradt ránk.  
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filozofálni, s amíg nem esik egészen össze az államhatalom a filozófiával, s azoknak a 
sokféle természetét, akik manapság külön haladnak egyik vagy másik irányba, erő-
szakkal ki nem rekesztjük, addig – kedves Glaukónom – nem lehet nyugta a bajoktól 
az államnak; sőt azt hiszem, általában az emberi nemnek sem, s az az állam, amelyet 
imént gondolatban megrajzoltunk, aligha születhetik meg, s alig láthatja meg a nap-
világot, míg ez meg nem történik.”38 
Látható, hogy Platón (igen logikusan) az állam három funkcióját különbözteti 

meg: a törvényhozási, a védelmi és a szükséglet-kielégítési funkciót. E három 
funkciónak megfelelően az állampolgárok három rendje jelenik meg: az „őrök” 
(kormányzók, tudósok, szakemberek) rendje a törvényhozó funkció betöltésére, a 
harcosok rendje a védelemre, valamint a földművesek és a kézművesek rendje a 
szükséglet-kielégítésre. 

Platón államában tehát a filozófia uralkodik. A filozófusoknak négy alap-
erénnyel kell rendelkezniük, ezek a következők: (1) bölcsesség, (2) bátorság, (3) 
mértékletesség, (4) igazságosság. Igen figyelemreméltó, ahogyan az állam funk-
cióit a szubjektumokból vezeti le Platón. Hegel39 ezt így írja le: 

„A különös szubjektumnak mint szubjektumnak ugyancsak megvannak ezek a tulaj-
donságai; s a szubjektum e mozzanatai megfelelnek az állam három reális mozzana-
tának. Az, hogy így egyazon ritmus, egyazon típus van az állam eszméjében – nagy és 
szép alapja a platóni államnak... A szubjektumon először is szükségletek, vágyak mu-
tatkoznak, mint éhség és szomjúság, s mindegyikük valamilyen meghatározottra és 
csakis erre irányul. A vágyak kielégítéséért folytatott munka megfelel a harmadik 
rend meghatározásának. Egyúttal azonban másodszor az egyes tudatban van valami 
más is, ami tartóztatja és gátolja e vágyak kielégítését és erősebb az erre irányuló 
ingernél; ez az ésszerű. Ennek megfelel a vezetők rendje, az állam bölcsessége. A lé-
lek e két eszméjén kívül van valami harmadik, a harag, amely egyrészt a vágyakkal 
rokon, de éppígy harcol is a vágyak ellen és az észt támogatja...A harag megfelel a 
bátor védők rendjének az államban; ahogyan ezek fegyvert ragadnak az állam éssze-
rűségéért, úgy támogatja a harag az észt, ha azt nem rontotta el rossz nevelés.”40 

A KÖZÉPKOR 

Szent Ágoston: a boldog fejedelmek 
„…boldogoknak mi azokat a fejedelmeket mondjuk, akik igazságosan uralkodnak, 
akik nem fennhéjázók, miközben fellengzős dicséret és alázatos hajlongás veszi körül 
őket; akik hatalmukat arra használják fel, hogy Isten tiszteletének terjesztésére, azt ő 
fenségének rendeljék alá; akik Istent félik, szeretik, tisztelik; akik a megtorlásban ké-
sedelmesek, de könnyen megbocsátanak; akik ezt a megtorlást az állam kormányzá-
sából és védelméből fakadó szükségnek tekintik, s nem az ellentétekből támadó gyűlö-
let kiélésére használják fel; akik a kegyelmet nem azért gyakorolják, hogy a gonosz-
ság büntetlen maradjon, hanem azért, mert a javulásban bíznak; akik ha valamiben 
kénytelenek keményen rendelkezni, azt a könyörületesség enyhületével és a jótétemé-
nyek bőségével ellensúlyozzák; akik annál tisztábbak az élvezetekben, minél szabado-
sabbak lehetnének bennük; akik jobban szeretnek tulajdon alantas vágyaiknak paran-
csolni, mint a nemzeteknek, s akik mindezt nem hiú dicsőségvágyból teszik, hanem az 

                                                        
38 Platón: Az állam. In: Platón összes művei. Első kötet. Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 

1943. 951-955. o.  
39 Hegel (1770-1831) német filozófus, heidelbergi egyetemi tanár. Idealista filozófus, szerinte min-

den történeti változás az ész fejlődésének szükséges mozzanata, a világ az egyetemes ész meg-
nyilvánulása.  

Ø40 Hegel: Előadások a filozófia történetéről. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. II. kötet, 184–185. o. 
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örök boldogság szeretetéért; akik nem mulasztják el, hogy bűneikért Istennek bemu-
tassák az alázatosság, a könyörület és az ima áldozatát.”41 

Machiavelli: vezetői célok és eszközök az újkor hajnalán 
Platón után időben közel kétezer évet ugrottunk most, hiszen Machiavelli42 a 
középkor és az újkor fordulóján élt (1469–1527). Nem azért ugrottunk ily nagyot, 
mert kétezer évig semmi sem történt, hiszen ez alatt az idő alatt alakult ki a kato-
likus egyház ma is élő vezetési hierarchiája és a hűbéri gúla, hanem azért, mert 
csak itt, Machiavellinél találtunk új csomópontot, olyan új szemléletet a vezetés-
ről, amely említésre méltó. 

Machiavelli főműve az Il Principe (A fejedelem) megjelenése (1532) óta biz-
tosan, de talán megírása óta (1513) is vita tárgya. Már 1534-ben, tehát megjele-
nése után két évvel, Reginald Pole azt bizonygatja, hogy Thomas Cromwell ma-
gatartása e könyvre vezethető vissza; IV. Pál pápa 1559-ben indexre teszi a mű-
vet. Antimachiavelliánus művek tömege jelenik meg az idők folyamán. 

Miért lángolt fel a könyv nyomán ilyen intenzív vita? Eltekintve attól, hogy 
igen sok kritika félreértelmezte, összefüggéseiből kiragadta Machiavelli téziseit, 
a vita mégis érthető, két dolog miatt. Először is: Machiavelli megteremti az ideá-
lis reneszánsz uralkodó típusát. Ez a típus autokrata: minden hatalmat magában 
egyesít; zseni, univerzális ember. Nyilvánvaló, hogy a felvilágosodás kora ezt az 
uralkodótípust már nem fogadta el, támadta, hiszen ellentétes az emberi szabad-
ságjogokkal és a természetjogokkal. Másodszor pedig: Machiavelli megengedhe-
tőnek tartotta az erőszak, a ravaszság, a hitszegés eszközeinek alkalmazását az 
uralkodásban, természetesen az alapvető célok elérése érdekében. „A cél szente-
síti az eszközt” elv tehát itt jelent meg először. 

„Tudnunk kell tehát, hogy kétféle módszer van a küzdelemben: az egyik a törvények-
kel, a másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az egyik, állati sajátosság a másik... S 
mert a fejedelemnek jól kell használnia az állati természetét, a rókát és az oroszlánt 
kell követnie: az oroszlán tehetetlen a hurokkal szemben, a róka a farkasok elől nem 
tud menekülni. Ezért hurkot ismerő rókának kell lennie, és farkast rémítő oroszlán-
nak... A bölcs uralkodó tehát ne legyen szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, s 
ha az okok, melyek miatt ígéretet tett, megszűntek... Különben is a fejedelem mindig 
talál rá alkalmat, hogy csalárdságát jó színben tüntesse fel... kegyesnek, hűségesnek, 
emberségesnek, őszintének, vallásosnak kell nemcsak látszania, hanem annak is kell 
lennie. Ugyanakkor lélekben mindig fel kell készülnie az ellenkezőjére, hogy ha a 
szükség úgy kívánja, aszerint tudjon cselekedni... Aszerint kell tehát cselekednie, 
ahogy a szél fuj, ahogy a szerencse változásai parancsolják „43 
A fejedelem autokrata ugyan, de tanácsadóra van szüksége: 
„A fejedelemnek ügyelnie kell, hogy megfelelő minisztereket állítson maga mellé: 
ezek vagy jók, vagy rosszak, az uralkodó bölcsessége szerint. A fejedelem eszes voltát 
elsősorban az dicséri, kik vannak körülötte; és ha ezek megfelelőek és hűségesek, 
mindig bölcsnek tarthatjuk a fejedelmet, hiszen ki tudta ismerni őket, és meg tudta 
tartani hűségüket... Mert háromféle az emberi felfogás: az egyik magától képes felis-
merni a dolgokat, a másik azt fogja fel, amit a többiek felismertek, a harmadik se 

                                                        
41 Szent Ágoston: Civitas Dei 
42 Machiavelli (1469-1527) olasz politikus és történetíró. A firenzei köztársaság kancellárja (1499-

1512). Itália egyesítésének híve. 
43 Machiavelli, N.: A fejedelem. In: Machiavelli művei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. I. 

kötet. 58-59. o. 
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maga, se mások által nem képes felismerni; az első igen kiváló képesség, a másik faj-
ta is megjárja, hanem a harmadik haszontalan;... Pedig csalhatatlan módja van an-
nak, hogy az uralkodó kiismerje miniszterét. Amikor úgy veszed észre, hogy inkább 
magával, mintsem veled törődik, s inkább csak saját érdekét nézi minden cselekede-
tében, abból jó tanácsadó sohasem válik, abban soha nem bízhatsz... Másfelől a feje-
delem is gondoskodjék arról, hogy a miniszter hűségét biztosítsa: jutalmazza, tegye 
gazdaggá és elkötelezetté; adjon neki kitüntetéseket és megbízatásokat...”44 
A rövid idézetben megjelenik a tanácsadók kiválasztási módszere ( magától 

képes felismerni a dolgokat...), de megjelenik az anyagi és az erkölcsi ösztönzés 
egysége is (jutalmazza, tegye gazdaggá, ... adjon neki kitüntetéseket...). 

Az újkor 

Demokrácia-eszmék a XVII. századi Hollandiában 
Hollandiában a spanyol uralmat követően megalakult az Egyesült Tartományok 
köztársasága. Az ebben a köztársaságban kialakult új közjogi formák elméleti 
alaptétele a népszuverenitás politikai teóriája volt. Ennek az eszmének két képvi-
selője Filips van Marnix45 és Johannes Althusius46. 

Az első időben még nem a monarchia megszüntetéséről, hanem a népnek ar-
ról a jogáról volt szó, hogy ítélkezzék a trón felett, és eltávolítsa a királyt, ha az 
zsarnokká vált. Ezeket az eszméket meglehetősen világosan fejezte ki az az ok-
mány, amelyben II.Fülöp trónfosztását deklarálták: 

„Nem a nép van az uralkodóért, hanem az uralkodó a népért, mert nép nélkül ural-
kodó sem lenne. Az uralkodó azért van, hogy a törvény és az igazságosság szerint 
kormányozza alattvalóit… Ha pedig nem így bánik velük, hanem úgy, mint rabszol-
gákkal, akkor nem uralkodó többé, hanem zsarnok, és alattvalóinak joguk van a rendi 
gyűlésbe küldött képviselőik törvényes elhatározása alapján elpártolni tőle”. 
A népszuverenitás eszméit világos rendszerbe foglalva fejtette ki Althusius 

„Könyvek a politikáról” c. művében, amelyben a hét tartományból alakult Egye-
sült Tartományban kialakult közjogi berendezést taglalja. „Inkább köpjünk az 
istentelen király arcába, mintsem hogy parancsainak engedelmeskedjük,” – írja. 
Azt írja továbbá, hogy a szuverén jogok összessége csak a népet illetheti meg. 

Spinoza47szerint a hatalomra került polgárságnak kell féken tartania a népet. 
Szerinte az „ész embereinek” kell vezetnie a „sokaságot”. Ez utóbbit nem az ész, 
hanem a szenvedély vezérli, ezért szükség van egy erős (de mindenképpen köz-
társasági) államra, mert „semmiféle társadalom nem állhat fenn kormányzás és 
erőszak nélkül.” Az egyének és a hatalom joga addig terjed, ameddig erejük. A 
társadalom: erők rendszere, s a feladata az, hogy megtalálja ezeknek az erőknek a 
szilárd egyensúlyát. Ha a társadalomban valaki kárt okoz az embereknek, ha 
zavarja őket létezésükben és az ésszerű élet élvezetében, akkor „megengedhető, 
hogy olyan úton távolíttassék el, amilyent a legbiztosabbnak tekintünk.” Az ál-
lam a maga részéről biztosítja az embereknek a békés életet, „természetes, elide-
geníthetetlen jogaikat”, mint például a magántulajdon jogát, a lelkiismereti és 
gondolatszabadságot. 

                                                        
44 Machiavelli, N.: i. m. 76-77. o. 
45 Marnix Filips van (1540-1598) holland író. 
46 Althusius, Johannes (1557-1638) Emden város polgármestere, a herborni egyetem rektora.  
47 Spinoza, Baruch (1632-1677) holland filozófus 



Zeller Gyula 

 62

Saint-Simon48 és az „új kereszténység” 
Saint-Simon egy új társadalmi rendet képzelt el (association), amelynek alapja a 
munka és legfőbb célja „a legszegényebb társadalmi osztály erkölcsi és fizikai 
helyzetének lehető leggyorsabb és legteljesebb megjavítása”. Ebben a társadalmi 
rendben a vezetőket kizárólag képességeik és tehetségük alapján választják meg. 
A nemzetgazdaságot az „iparosok tanácsa” és a „tudományos akadémia” tervsze-
rűen vezeti. Ezt nevezi Saint-Simon új kereszténységnek. Követőinek alaptétele: 
„Az egész világra kiterjedő társulás (association), mindenkinek képességei sze-
rint, minden képességnek végzett munkája szerint – ez az új jog, amely a hódítás 
jogát és a születés jogát felváltja.” 

Fourier49 és a falanszter 
Fourier a „harmonikus társadalmi rendet” hirdeti. Ennek alapsejtje szerinte a 
falanszter, a „mezőgazdasági és ipari társulás”, az association. A falanszter 1620 
emberből áll, jellegét tekintve termelési és fogyasztási szövetkezet. A falanszte-
ren belül a különböző munkák elvégzésére „szériák” vannak, amelyek „csopor-
tokra” tagozódnak. A falanszteren belül az emberek nincsenek egyféle munkára 
kényszerítve, különböző „szériák” munkájában vehetnek részt, aminek folytán a 
szabad munka élvezetté válik az emberek számára. A falanszter jövedelmének 
1/3-a a munkára, 1/3-a a tehetségre, 1/3-a pedig a bevitt tőkére jut. 

Ezer év a magyar történelemben 

Szent István: a tanácsadók szerepe 
„A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, 
dönti el az ország sorsát, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, 
kerget támadó hadat, behívja a barátokat, várakat ő rakat, és ront le ellenséges sán-
cokat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba és pöffeszkedő embe-
rekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, 
a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, 
fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, ha-
nem a tanácsuraktól, akiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat… ki-
ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének 
a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde 
ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd a na-
gyobbak (maiores) elé, hogy minden cselekedeted a bölcsesség mértékével mér-
hesd.”50 

Aranybulla (1222): az alkotmányos felelősség elve51 
Endre nem az ősi jogokat elevenítette fel, hanem a szerzett és engedélyezett sza-
badságokat legalizálta. Az Aranybulla az idegenek elhatalmasodása, a pénzügyi 

                                                        
48 Claude-Henri Saint Simon (1760-1825) francia grófi családból származott és kitűnő nevelésben 

részesült, elsajátította a felvilágosodás eszméit. Jelentősebb művei: „Az ipar rendszere”, az „Ipa-
rosok katekizmusa” és az „Új kereszténység”  

49 Charles Fourier (1772-1837) kereskedő családból származott, kora ifjúságától fogva a kereskede-
lemben dolgozott. Legfontosabb művei: „A négy mozgás elmélete”, „Értekezés a házi és mező-
gazdasági társulásról”, „Az új ipari és társadalmi világ”. 

50 Győrffy György: István király és műve. Gondolat, Budapest, 1977. 250.o. 
51 A következő rész Asztalos-Pethő: A magyar nemzet története, Dante, Budapest alapján készült. 
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és egyéb hivatali visszaélések és a hivatalok halmozása ellen hozott intézkedése-
ket, továbbá messzemenően figyelembe vette a kisnemesség politikai törekvéseit. 
A bulla „az összes nemes személyek szabadságát és privilégiumait” erősítette 
meg. A királynak évente össze kellett hívnia az országgyűlést, amelyen minden 
nemes, aki csak akart, szabadon részt vehetett. 

A bulla egyik cikkelye arról szólt, hogy egy nemest sem szabad börtönbe 
zárni és megbüntetni „valamely mágnás kedvéért.” Több cikkely biztosította a 
nemesség és a papság adómentességét, eltiltotta az állami tisztségviselőket attól, 
hogy a nemesi birtokra belépjenek. A király nem avatkozhatott be a nemesség 
birtokviszonyaiba. Legnagyobb közjogi érdekessége az Aranybullának az alkot-
mányos felelősség elvének kimondása, amely a királyi tanács és nádor felelőssé-
gében és ellenőrző közjogi hatáskörében nyilvánul meg. Az Aranybulla 31. cik-
kelye a nemességet feljogosította a törvényt és jogot sértő királlyal szemben való 
felkelésre. 

Károly Róbert (1288–1342): az önrendelkezés elve 
A provinciális közösségek (vármegyék, szabad kerületek, városok) önrendelkezé-
si jogot nyertek. Ennek főbb elemei: a szabályalkotás joga, a bíró- és elöljáró-
választás joga, önhatalmú közigazgatás és törvénykezés joga, az országos tör-
vényhozásban való részvétel joga. 

Nagy Lajos: (1326–1382): a fejedelemválasztás 
Elhomályosult az a felfogás, hogy a királyság Isten rendelésén és a vérség jogán 
örökölt patrimoniumon alapul, s a helyét az a felfogás foglalta el, amely a nemesi 
közösségnek az első fejedelemválasztáson gyakorolt hatalom-átruházó ténykedé-
sében lelte fel a királyi hatalom alapját. Ennek kapcsán alakult ki később a szent-
korona-elmélet. 

Mátyás (1443–1490): a vezető helyettese 
Az 1485-ös törvénycikk a nádor hatalmát széles körben kiterjesztette. A királyvá-
lasztásnál őt illeti az első szavazat, a király kiskorúsága esetén hivatalból ő a 
gyám, a király távollétekor ő a helyettes, tehát a király kormányzója, akinek az 
ország éppúgy engedelmeskedni köteles, mint a királynak. A nádor az ország 
főkapitánya, a király után a legfőbb bíró, a kunok ispánja. A nádor hívja össze az 
országgyűlést a király koronázására. 

Werbőczi István ( 1458–1541): a nemesi előjogok 
1514: Tripartitum. Szentkorona-elmélete szerint nincs jogkülönbség köz- és fő-
nemesség között. Meghatározta a nemesség 4 alapjogát: (1) Nemes ember nem 
tartóztatható le az elmarasztaló ítélet kimondása előtt. (2) A nemesnek egyetlen 
ura és felettes hatósága van: a koronás király, de a törvény ellenére ő sem hábor-
gathatja őt sem személyében, sem vagyonában. (3) A nemes minden jogával és 
jövedelmével szabadon élhet, minden jobbágytehertől, adótól, vámtól, harmin-
cadtól mentes. Hadba szállni csupán az ország védelmére köteles. (4) Ha a király 
ezeket a jogokat megszegné, a nemes ellenszegülhet és ellenállhat anélkül, hogy 
a hűtlenség terhébe esnék. 
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Ferdinánd (1503–1564): a vezetés centralizálása 
Ferdinánd titkos tanácsa minden ország központi kormánya felett mint legfelső, 
országok feletti központi szerv működött s nem volt érzéke az egyes országok 
sajátos érdekeihez, mindent az összesség szempontjából tekintett. A titkos tanács 
mellett az udvari tanács, az udvari kamara és az udvari kancellária volt a közpon-
ti kormányzat szerve. 

Mária Terézia (1717–1780): modernizációs törekvések 
A reformok legfontosabbja az volt, hogy el akarta látni az országot orvosokkal és 
szülésznőkkel. Hazai közegészségügyünk ekkor született meg. Mária Terézia 
indította meg az árvagondozás ügyét. Maradandó kísérletet tett a királynő a neve-
lés és iskolázás, a jobbágyvédelem és a vallási kérdés terén. 

II. Lipót (1747–1792): a nemzeti sajátosságok a kormányzásban 
Az 1790–91-es országgyűlés törvényei: 

A király köteles elődje halála után hat hónapon belül magát megkoronáztatni 
és hitlevelet kiadni. 

A korona Budán őrizendő és külföldre kivinni nem szabad. 
A királynak huzamosabban kell az országban laknia. 
Magyarország független és szabad ország, amely semmi más országnak vagy 

népnek nem lévén alárendelve, saját törvényei és szokásai szerint kormányzandó. 
A törvényt megváltoztatni, magyarázni, módosítani csak a királynak és nem-

zetnek közösen és csak az országgyűlésen szabad. Rendeletekkel és pátensekkel 
kormányozni nem lehet, azok érvénytelenek. Minden három évben országgyűlés 
tartandó. 

I.Ferenc (1708–1765): a szabadságjogok megjelenése 
Szekfű szerint a liberalizmus három követelménye: 
• Egyéni szabadságok: személyes szabadság, amit Angliában a „Habeas cor-

pus”-akta fejez ki, működési és kereseti szabadság, függetlenül az állami 
és rendi akadályoktól, a monopólium-, privilégium, vám- és céhszabályok-
tól, valamint a tulajdon és tőke felhasználásának joga. 

• Társadalmi szabadságok: szabad vallásgyakorlás, amely egybekapcsolódik 
az egyház és az állam szétválasztásával. 

• Politikai szabadságok: az előzőek törvénnyel történő biztosítása, általános 
választójog, nemzeti népképviselet, kormányfelelősség, független bírásko-
dás, sajtószabadság. 

Széchenyi István (1791–1860): Az önismeretről 
„ Az önismeret külön véve, minden egyéb körülállások ismerete nélkül, csak csorba 
hasznot hajtana; de a’ bölcseség azt kívánja, hogy mindenki magát, azaz testi ’s lelki 
tulajdonit; körülményit u.m. nemzetiségét, vagyonát, hazáját, hazafiait; összekötteté-
sit, azaz: szüleit, rokonait, gyermekit; választottit, u.m. szerelmét, barátját, ismerősit 
olly tökéletesen ismerje, a’ mint azt agyvelői ereje csak engedi; – a’ bölcseség azt kí-
vánja, hogy ezek kitanulása ’s kiismerése élete fő foglalatossága ’s fő tudománya le-
gyen; és hogy végre minden külön helyzetiben, önmagát ’s összeköttetésit keresztül 
látván ’s tökéletesen ismervén, ha ugy szabad mondanom házi esze szerint cseleked-
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jen… A’ ki pedig ugy akar cselekedni, hogy valaha azt meg ne bánja, vagy tán meg 
ne sirassa is, annak mind azon pontot, mellyen áll, mind azt, a’ mi azon ponthoz ér, 
’s üt, tökéletesen ismerni elkerülhetetlenül szükséges; mert a’ cselekvés olly szoros 
öszeköttetésben áll magunk ’s körülállásink mibenlétével, hogy az csak ebbül folyhat 
józanon…. Mind ebbül következtessük: ’hogy a’ józan kifejlésre, megbírálásra ’s cse-
lekvésre az önismeretnek – a’ szó egész kiterjedésében – használása az életben min-
denek előtt szükséges.”52 

Fényleni, nem használni 
„Ki úr akar lenni, képzelete szerint csak rendfentartás, anarchia-elmellőzés végett ’s 
hogy parancsai körét nagyobbítsa, forog, kérkedik, izzad ’s haladása kedviért elő-
szobákban unalommal tengeti napjait, és sokszor, mint Aristippos, térden esedez, de 
nem másokért, hanem magáért; ki pedig a’ nép bábja kíván lenni, azzal csalja magát, 
hogy ő a’ régi jó fentartása végett, hogy a’ nemzeti szellem ’s drága szabadság éljen, 
áldozza fel magát; midőn nem is tudja, mi a’ szabadság ’s a’ korlátlanságot, betyár-
ságot tartja annak ’s a’ nemzet palladiumát nem ritkán kirekesztőleg magyar tánczra 
és zsinóros nadrágra állítja. Mind a’ két rész dicséretet ’s hasznot vadász; csakhogy 
egyiknek az udvari tömjén kellemesb, másiknak pedig a’ popularis illat; cselekvények 
azonban egyenlőn zavaros ’s tisztátlan forrásbul fakad, csakhogy izlések különböző. 
Fényleni soknak legfőbb czélja, nem – használni.-”53 

Az igazi hatalom a tudományos emberfők mennyisége 
„A’ tudományos emberfő mennyisége a’ nemzet igazi hatalma. Ezek Statistikája az 
ország legérdekesb – leginteressásabb – része. Nem termékeny lapány, hegyek, ásvá-
nyok, éghajlat ’s a’ t. teszi a’ közerőt, hanem az ész, melly azokat józanon használni 
tudja, Igazibb suly ’s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte 
a’ nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje. Mi nagy erő egy vagy több 100 ezer 
ember, fő nélkül? Nézzük a’ történeteket a’ Duna folyta körül 1828 és aztán 1829ben. 
Nem a’ sok katona vívja ki a’ csatát didallal, hanem a’ tábornok által jól elkészült ’s 
bölcseséggel vezetett bajnok. Nem annyira a’ fegyverhordozók 5-600 ezres számátul 
kell félni, hanem azon morale pondustul – erkölcsi sulytul – melly tán annyi ember 
közt hihetőleg rejtekezhetik. ’S milly természetes, hogy valamelly háború 
kimenetelirül annak mindég meg kell csalatkoznia, ki az ellenség számát ’s ágyuit ve-
szi csak számba, nem pedig a’ hadinép műveltségét ’s vezérinek eszét.”54 

A vezető feladata a működtetés 
„ A’ legnagyobb élettudományu fejdelem maga szinte semmit sem eszközöl, de min-
dent eszközöltet. Ő okozza a’ hadnak az ellenséggel győztes szembeszállását, útak 
csatornák vitelét, várak hidak építését, ő a’ honi csend ’s rend fenntartását; ’s midőn 
mint élesztő erő fenkörén világít, minden mozog és pezsg széke alatt; az időhozta jö-
vendő pedig okozatit, mint tetteit említi, mellyek szorosan véve azok is. Így építé Mi-
nerva templomát Perikles, így vont hidat Dunánkon keresztül Trajanus, igy vitt útat 
Simplonon által Napoleon. ’S minden odajárultok nem volt egyéb, mint ok-adás, a’ 
mi élettudományukbul erede; minthogy a’ szobrászok, müvészek ’s a’ t. élettudomá-
nya építé fel az Istenasszony házát, hidat ’s útat ön rajzaik, mérésik, dolgozásik ’s 
véritékeik által.”55 

                                                        
52Hitel, Pesten, Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István’ könyvnyomtató-intézetében, 1830, 27.o.) 
53 U.ott, 100.o. 
54 U.ott, 178.o. 
55 Széchenyi István: Világ, Pesten, Fűskuti Landerer Nyomtató Intézetében, 1831. 57.o. 
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Egyszerűség a vezetésben 
„A’ legegyszerűbb erőmű legtökéletesb. Az országlás szinte egy erőmű, ’s annak le-
hető legtökéletesb kifejtése a’ kormány philosophiája; ’s így a’ Fejedelem ’ s egye-
sült Rendek legszentebb kötelessége az országlást a’ lehető legegyszerűbb elvekre ál-
lítni. Ez axioma. Látni fogunk ennek következésében sok erőművet derekasan forogni, 
mert egyszerűk; másokat rendetlenül mozogni ’ s végkép megakadni, mert 
complicáltak. Tapasztalni fogjuk nem különben, ha a’ jelent ’s multat tekintjük, 
némelly nemzetek ép ’s életteli magokban virágzását, másoknak ellenben lassu vérfo-
lyás-okozta hervadását, a’ mint t.i. egyszerü vagy többszerü elvekre vannak állítva.”56 

A demokrácia fontossága a vezetésben 
„ Áldozzuk magunkat fel, ha kellene; de nem mint Zarándok eldődink egy puszta kép-
zeletért, hanem az örökön élő, soha nem változó ’s csak a’ hiu embertül homályba 
burkolt, el nem ismért ’s annyiszor félreértett Valóért! Korunk soha ne legyen fel-
fegyverkezve alacsonyabb helyen álló hontársaink elnyomatása végett – nem, nem, 
mert ő is hazánkfia; de használjuk kifejtése végett inkább minden tehetségünket, hogy 
a’ már kicsinosult ugy mint mi, szívdöbögve ’s örömteli harsoghassa fel az egekbe 
„Nekem is van hazám!” – az állati soron álló pedig, ki nem kevesebbé földink, lábol-
jon ki végre a’ halhatatlan embert undokító baromi körbül.”57 

A törvény filozófiája 
„A törvény philosophiája: a’ jót pártolni, a’ rosszat sujtani; ’s nincs veszedelmesb, 
mint ha a’ törvények politikai tekintetek miatt, majd egynek majd másnak kedveznek; 
mert akkor valóban vége minden törvényi szentségnek, melly nélkül az emberi társa-
ság végkép vadállati csordák sorába dül. Ne pártoljon tehát a’ törvény tul se hitele-
zőt se adóst; de pártoljon mindenkit egyenlőn. 
A’ végrehajtó hatalom philosophiája pedig: szorosan a’ törvény parancsát teljesítni 
’s teljesíttetni; ’s nincs megint veszedelmesb, mint midőn a’ végrehajtó kénye szerint 
magyarázgatja a’ törvényeket; mert akkor ezen utólsók megszünnek törvények lenni, 
’s egyenest gúny ’s nevetségi tárgyak alacsony helyére sülyednek. Ne fejtegettessék 
tehát a törvény, de szórul szóra hajtassék végre. 
E két oszlopon álló alkotmányi compendium philosophiája végre: a’ becsületes, józan 
eszü fáradozást – a’ mi valódi polgárerény (virtus civica) – minden módon jutalmaz-
ni; mert a’ restet, fonákot, tompa eszüt pártolni valóban nem egyéb mint a’ rossz ta-
nulót eminensek sorába emelni, a’ jó tanulót ellenben 3ik classisba taszítani le. Le-
gyen azért az érdem pártolva, de ne az érdemetlenség.”58 

                                                        
56 U.ott, 106.o. 
57 Stádium, Lipcsében, 1833. Wigand Ottónál 
58 U.ott, 85-86.o. 


