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Monarchiák a modern korban

A japán trón átadása és az új thai király 
megkoronázása továbbra is a monarchiák 
virágzását jelzik

Ez év április 18-án Akihito, Japán 125. császá-
ra és Amateraszu napistennő leszármazottja, 
visszahelyezte a szentélybe a kardot, amelyet 
Amateraszu bátyja, Szuszano húzott ki egy 
legyőzött sárkány testéből, és egy nyaklán-
cot, amit Szuszano lopott el a húgától, ily 
módon újból egyesítve ezeket egy tükörrel, 
amelyet Amateraszu kicsalogatására használ-
tak, amikor az egy barlangba rejtőzött bátyja 
elől. Ez a szertartás egyike volt a kilencnek, 
amelyre szükség volt a császár április 30-i 
lemondásához; a lemondás véget vetett a 
Heiszei (’a béke elérése’) érának. A következő 
napon fia, Naruhito emelkedett trónra, és egy 
új éra, a Reiwa (’gyönyörű harmónia’) vette 
kezdetét.

Ha eleve nem létezne a monarchia, ma 
senkinek nem jutna eszébe, hogy kitalálja. 
Legitimitása ősi szertartásokból és gyermeteg 
történetekből ered, nem pedig az észszerű-
séget alapul vevő és helyes kormányzás-
ra törekvő rendszerből. Olyan mechanizmus 
útján örökíti át a hatalmat, amely inkább a 
veleszületett rendellenességeket, semmint az 
intelligenciát helyezi előtérbe. Híve a nemek 
és fajok hátrányos megkülönböztetésének, az 
osztálytársadalomnak, felépítése pedig kife-
jezetten azt szolgálja, hogy a sokszínűség, 
az egyenlőség és az egyéni érdem nehogy 
beférkőzzék belterjes soraiba. Úgy tűnt, hogy 
a huszadik század bukásának beharangozójává 
válik. Forradalmak és két világháború nyomán 
Európa-szerte monarchiák omlottak össze; 

csupán a déli, északi és nyugati széleken si-
került megkapaszkodniuk. Virágzottak a köz-
társasági mozgalmak, még Nagy-Britanniában 
is. Ahogy pedig a század vége felé a fejlődő 
országokon végigsöpört a demokrácia szele, 
nem akadt olyan józan gondolkodású meg-
figyelő, aki nem azt jósolta volna, hogy 
az intézmény hamarosan a Habsburg- és a 
Bourbon-ház sorsára fog jutni.

A fennmaradás képessége
De nem így történt. Ebben az évszázadban 
csak két monarchia fejezte be működését – a 
szamoai, amely természetes módon szűnt meg 
utolsó hivatalban lévő uralkodójának halálá-
val, és a nepáli, amelynek megdöntéséhez egy 
kommunista lázadás, egy népfelkelés és egy 
vérengző, súlyos alkoholista és drogfüggő, ki-
lenc családtagját kiirtó herceg együttállása kel-
lett. Negyvennégy országban (köztük abban a 
tizenhat országban, amelyben Erzsébet angol 
királynő az államfő) még mindig egy uralkodó 
áll az állam élén. Némelyiket – vitathatatlanul 
– alig lehet monarchiának nevezni (Ausztrália 
főként azért nem változtat a felálláson, mert 
csak társadalmi viták árán lehetne más ál-
lamformát választani), sok közülük egészen 
aprócska (Tonga, Lesotho és Liechtenstein 
jut ilyenkor eszünkbe), de számos befolyá-
sos ország (Nagy-Britannia, Dánia, Japán, 
Hollandia, Spanyolország, Thaiföld) is király-
ság, továbbá jó pár monarchiával találkozunk 
a világ egy igen fontos részén (a Közel-
Keleten). S mi több, jelentős mozgalmak 
vannak megszűnt monarchiák felélesztésére 
Irakban és Romániában. Vajon miért tűnik 
jelenleg a rendszer még időtállóbbnak, mint 
hajdanában? Az egyik ok abban keresendő, 
hogy a fennmaradó monarchiáknak gyakor-
latilag nincs hatalmuk, és minél kisebb egy 
monarchia hatalma, annál kevésbé akar bárki 
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is megszabadulni tőle. A második világhábo-
rú után a (már eleve gyenge) japán császárt 
teljesen formális tisztségbe kényszerítették; 
Nagy-Britanniában már évszázadok óta ha-
talmától megfosztva áll az ország élén a ki-
rályi ház (uralkodó) tagja. Valamennyi fejlett 
országban levő monarchiában csak jelképes 
szerepe van az államfőnek. Az alkotmányos 
monarchiák minden valamirevaló uralkodója 
tudja, hogy állásának biztonsága érdekében 
úgy kell hallgatni a politikáról, mint a sír. 
Még Nagy-Britannia brexit miatti, elképesztő 
alkotmányos válságában sem várja el ko-
molyan senki a királynőtől, hogy szerepet 
vállaljon a zavaros ügyek rendbe tételében, 
pedig ő elvileg feloszlathatná a parlamentet és 
új miniszterelnököt nevezhetne ki. A másik ok 
az, hogy a szegény, gyenge monarchiák nagy 
része már eltűnt, a fennmaradóknak pedig ren-
geteg pénzük van. Az abszolút hatalom meg-
tartása jóval könnyebb Szaúd-Arábia vagy az 
Arab Emírségek királyi családjainak, mint az 
albánoknak vagy a románoknak. Bőkezűen 
költhetnek jóléti kiadásokra, hogy elégedetten 
tartsák az embereket, és jól-fizetett testőrök-
re, hogy megőrizzék a nyugalmat. Az Öböl 
monarchiáit jellemző kis létszámú népesség 
pedig csökkenti annak veszélyét, hogy egy 
feldühödött tömeg megostromolja a palotát, és 
kardélre hányja az uralkodót.

A demokrácia nehézségei szintén segítik az 
uralkodókat abban, hogy megtartsák pozíci-
ójukat. Amikor Francis Fukuyama 1992-ben 
bejelentette a történelem végét, a liberális 
demokrácia világméretű győzelme küszö-
bönállónak tűnt.1 Évszázadunkban azonban 
mintha megtorpant volna a demokrácia fej-
lődése. A Közel-Keleten kudarcot vallottak 
a demokrácia bevezetését célzó háborúk és 
felkelések. Afrika és Ázsia egyes részein nagy 
nehézségek árán tud fennmaradni a demokrá-
cia. Még Nyugaton is megfakult a populizmus 
és a megosztottság és a demokrácia-ellenes 
politikusok előretörése miatt. A monarchiának 
előnyére vált az összehasonlítás.

1 Yosihiro Francis Fukuyama: A történelem vége 
és az utolsó ember (eredeti angol nyelvű címén 
The End of History and the Last Man).

A származás kérdése
A legtöbb demokráciával és köztársasággal 
szemben a monarchia hivatalosan is vallja a 
születésen alapuló előjogok létezését. Néha 
ez valóságos, mint a japán császár esetében, 
aki nagyon régi ősöket tud felmutatni, még ha 
azok ténylegesen nem is osztoznak DNS-ük 
tekintetében a napistennővel. A brit monarchia 
gyökerei több mint ezer évre nyúlnak vissza, 
még akkor is, ha a jelenleg hivatalban lévő 
uralkodók családja Németországból vándorolt 
be alig több mint pár évszázaddal ezelőtt. 
Időnként újabb keletű „kitalálásra” épül, mint 
azoknál a közel-keleti uralkodóknál, akiket a 
britek ültettek trónra az Oszmán Birodalom 
összeomlásakor az [angol] birodalmi minta 
alapján. Nemzeti himnusz hiányában az „Isten, 
óvd meg a király”-t játszotta egy brit zenekar, 
majd huszonegy lövéssel tisztelegtek I. Fejszál 
előtt, amikor azt Irak első királyává koronázták 
1921-ben. De még később hatalomra jutottak 
is előszeretettel vélik az ősi mítoszokban és 
vallási hagyományokban megtalálni trónigény-
lésük gyökereit… Jordániában a hasemiták és 
Marokkóban az alaviták mind azt állítják, hogy 
Mohamed prófétától származnak. Marokkó ki-
rálya az „Igazak Vezetője”, Szaúd-Arábiáé pe-
dig a „Két Szent Mecset Őrzője” címet viseli. 
A protokoll legapróbb részleteit is kiválóan is-
merő brit szakértők gyakran adnak tanácsot 
az ügyben, miképp fokozható még a királyi 
tekintély kellékekkel, dekorációval és szer-
tartással. A történelmi létjogosultság segít 
megmagyarázni, hogy – azok mellett, akik 
elég gazdagok voltak, hogy petrodollárokkal 
tömjék be az emberek száját – miért éppen 
monarchia volt az a két ország, Marokkó és 
Jordánia, amely legsikeresebben átvészelte 
az arab tavasz demokráciát támogató helyi 
felkeléseit. A monarchiák kevésbé kímé-
letlenül jártak el, és ügyesebbek voltak, 
mint a törékeny köztársaságok. Jordániában 
mindössze három embert, köztük két rendőrt 
öltek meg hétezer tiltakozás alatt két év során. 
Bahrein, a gazdag szigetország, volt a legfi-
atalabb és a legkegyetlenebb a királyságok 
közül. Biztonsági erői emberek tucatjaival 
végeztek a felkelés eltiprásakor. Ez soknak 
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tűnt az 1,4 milliós népesség esetében, de min-
dennapos dolognak számít némely arab köztár-
saság gyilkos gépezetében.

A köztársaságokkal szemben, amelyek sza-
kítást jelentenek a múlt vallási és törzsi in-
tézményeivel, a monarchiák szeretnek ezekre 
építkezni. Az utóbbiak tanácsadói rendszereiben 
az európai és a törzsi hagyományok keve-
rednek. Marokkóban választott parlament, 
Jordániában kinevezett felső- és választott 
alsóház van. Még Szaúd-Arábiában is létezik 
egy kinevezett Súra, azaz Tanácskozó gyűlés. 
A király, nem pedig a parlament, szuverén, és 
ő választja ki miniszterelnökét. De mindegyik 
testület – legalábbis elméletben – rendelkezik 
valamilyen jogszabályokat felülvizsgáló ha-
táskörrel. Mivel a monarchiáknak szélesebb 
a hatalmi bázisa a katonai diktatúrákénál, ke-
vésbé van szükségük az elnyomás gyakorlásá-
ra, amit gyakran látni Egyiptomban, Irakban, 
Szíriában és Algériában a hatalom megtartása 
érdekében. Többnyire a média szabadsága is 
nagyobb, továbbá Marokkóban és Jordániában 
még bizonyos mértékű ellenzékiségnek is 
teret engednek. Marokkóban például létezett 
egy „cserélődés” nevű rendszer, amely lehető-
vé tette, hogy az 1990-es évek végén volt köz-
társaságpártiak, 2011 után pedig iszlamisták 
alakítsanak kormányt.

Thaiföldön a demokrácia nehézségei egy-
szerre jelentik a monarchia fennmaradásának 
okát és következményét. Miután 1932-ben 
egy vértelen államcsíny az alkotmányos mo-
narchiát állította az abszolút monarchia he-
lyére, előnyös együttélési viszony fejlődött ki 
a monarchia és a katonaság között. Az előző 
jelképes tekintélye politikailag létjogosultsá-
got adott az utóbbinak, elfedve számos állam-
csínyt. A legutóbbiban, 2014-ben, a katonaság 
a demokratikusan megválasztott Pheu Thai 
párt kormányát buktatta meg, amely Thakszin 
Shinawatrához, egy még a 2006-os puccsban 
kiszorított miniszterelnökhöz kötődött.

Még az alkotmányos monarchiákban is, 
ahol nem kérdéses a demokrácia jövője, igen 
szembetűnő a monarchia vonzereje. Amikor 
ekkora a megosztottság a politikában, mint ma, 
sok minden szól egy politikán felül emelkedő 

államfő mellett. Valószínűleg sok liberális 
oldalon álló brit irigyelte azt a ragyogást, 
amelyet Obamáék szereztek Amerikának, mi-
közben mindenütt jelen voltak a világban. 
Mindazonáltal – politikai nézeteiktől füg-
getlenül – kevesen cserélnék fel a királynőt 
Donald Trumpra. „A politika arról szól, ami 
elválaszt minket – mondja II. Erzsébet egyik 
volt udvari embere. – A monarchia pedig ar-
ról, ami egyesít bennünket.”

Modern idők
Napjaink monarchiái azonban ingatagok, bár-
mennyire előkelő származást tudnak is felmu-
tatni, és bármilyen kedvezők is a körülmények. 
Fennmaradásuk felelős személyek döntésének 
függvénye. A nagy monarchiák közül kettőben 
a hivatalban lévők rendkívüli sikerrel kapasz-
kodnak történelmi gyökereikbe, ahonnan lét-
jogosultságukat származtatják, miközben óva-
tosan korszerűsítik az intézményt Sikereikhez 
elengedhetetlen volt, hogy körültekintően és 
tapintatosan járjanak el. Makoto Inoue, a csá-
szári családról szóló könyvek szerzője Akihitót 
„forradalmi császárként” írja le. Ahelyett, hogy 
ott ült volna a palotájában és imádkozott volna 
a japán népért, a császár az emberek közé ment; 
letérdelt hozzájuk és beszélgetett velük. Külön 
figyelmet fordított a fogyatékosokra, az idő-
sekre és a természeti katasztrófák áldozataira. 
Szemben az ország konzervatív politikusa-
ival, beszédeiben rendszeresen „mély meg-
bánásról” tett tanúságot Japán háborús bűnei 
miatt. Akihitó volt az első uralkodó, aki 1992-
ben hivatali ideje alatt ellátogatott Kínába, 
később pedig elutazott külföldre a második 
világháborús csaták színhelyeire (2005-ben 
Saipanra, 2015-ben Palaura, 2016-ban a Fülöp-
szigetekre), hogy lerója kegyeletét a háborúban 
elesettek előtt. Nem volt viszont hajlandó ellá-
togatni a Jaszukuni-szentélybe Tokióban, ahol 
„A kategóriás” – súlyos bűntetteket elkövető, 
de később felmentett – háborús bűnösök is 
nyugszanak a hősi halottak között. A konzer-
vatív politikusoknak nemigen tetszik, hogy a 
császár vezekelni próbál Japán háború alatti 
viselkedése miatt, de személyes viselkedésében 
nincs kivetnivaló. Micsiko császárnéval együtt 
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az erkölcs és a jómodor példaképeinek tekint-
hetők. Udvaruk őrzi a hagyomány külsőségeit, 
az ősi szertartásokat a legapróbb részletekig be-
tartják. Ez a hozzáállás működőképesnek tűnik. 
A Japán Nemzeti Műsorszolgáltató, az NHK 
legfrissebb közvélemény-kutatása szerint az 
emberek csaknem nyolcvan százaléka kedve-
zően ítéli meg a császárt. Tekintettel népszerű-
ségére, lemondása – amelyre több mint kétszáz 
éve először van példa Japánban – meglepe-
tésnek számított. De ha valami, akkor ez még 
inkább növelte népszerűségét. II. Erzsébet nem 
töltött be olyan politikai szerepet, mint Akihito, 
de – finom eszközökkel – korszerűsítette a 
monarchiát: megnyitotta a Buckingham palo-
tát a nyilvánosság előtt, adót fizetett és nagy 
gondot fordított a médiával való kapcsolatokra 
– például, mindig élénk színeket viselt, hogy 
a kamerák könnyen megtalálják a tömegben. 
Családja megőrzött néhány ősrégi szokást – 
tweed anyagból készült ruhákat hordanak, va-
dászni járnak, ragaszkodnak a protokoll ősrégi 
szabályaihoz és az előjogaikhoz – ugyanakkor 
a sussexi hercegnő gyermekeként megszü-
letett már az első félvér baba is. Akihitóhoz 
hasonlóan a királynő is otthagyta a palotát a 
nyilvánosság kedvéért; híressé vált mondása 
szerint: „Hisznek nekem, ha látnak”. Az alatt 
a 67 év alatt, amelyet a trónon töltött, rendkí-
vüli módon betáblázta magát kötelezettsége-
ivel, amelynek megdöbbentő eredményeként 
a YouGov közvéleménykutató-kutató intézet 
felmérése szerint a britek csaknem egyharma-
da, a 65 év felettieknek pedig a fele találkozott 
vele személyesen. Tovább, Akihitóhoz hason-
lóan, Erzsébet is maga a megtestesült tapintat. 
Voltaképpen egyik legnagyszerűbb teljesítmé-
nye, hogy nyilvánosan még soha nem tett 
olyan kijelentést, amellyel valamilyen irányban 
elköteleződött volna.

Sokra vitte
Mindez hasznára vált. Még legsötétebb napjai 
során is, amikor sokan úgy gondolták, hogy 
nem mutatta elég jelét a bánatnak rendkívüli 
népszerűségnek örvendő menyének, Dianának 
a halálakor 1997-ben, a lakosság háromnegye-
de támogatta a monarchiát – legalább annyian, 

mint ma. A legutóbbi 2016-os számadatok 
szerint 86 százalék véli úgy, hogy a királynő 
jól végzi a dolgát. Ezzel szemben a spanyol 
lakosság fele szeretne megszabadulni saját 
botrányos monarchiájától. Jóllehet Erzsébet 
királynő már betöltötte 93. életévét, nincsenek 
arra utaló jelek, hogy Akihito példáját szeretné 
követni. Erről egy szó sem hangzik el udvará-
ban. Senki sem tudja ennek az okát: vajon szent 
kötelességének tekinti, hogy munka közben 
érje a halál (koronázási esküjét Isten előtt tette, 
és visszafogott formában ugyan, de mélyen 
vallásos), vagy nem bízik a fiában, aki időnként 
különc és vitatható nézeteket támogat (nem 
állhatja a modern építészetet és a homeopata 
kuruzslás lelkes híve).

Messze esett az alma a fájától
Az öröklés kellemetlen kérdés egy monarchiá-
ban, és számos megfigyelő kíváncsian figyeli, 
hogy Thaiföld vajon túléli-e a jelenlegi átme-
netet. A néhai IX. Ráma, Bhumibol Adulyadej 
király egy mélyen hívő buddhista uralkodó 
erényeinek megtestesítője volt. Fejlesztési kez-
deményezések ezreit támogatta, többek között 
öntözési projekteket, gazdálkodási rendszereket 
és egészségügyi szolgáltatásokat. A thaiföldiek 
IX. Ráma fényképeitől körülvéve nőttek fel, 
amelyeken kerek szemüvege mögül felügyelte 
a távoli szántóföldeken zajló projekteket. Éles 
ellentét van Bhumibol király és örököse, Maha 
Vadzsiralongkorn király között, akinek pazar 
beiktatási ceremóniája ez év május 4-e és 6-a kö-
zött zajlott. Az új uralkodó, aki Németországban 
él, alig tölt időt birodalmában, nem beszélve a 
vidéki fejlesztési tervek felügyeléséről. Szerte 
a világban elhagyott gyerekek és élettársak 
maradtak utána. A légierő főparancsnokává egy 
uszkárt nevezett ki. Virtuskodása megvetést, 
uralma pedig félelmet kelt. A szigorú felség-
sértési törvények háromtól tizenöt évig terjedő 
börtönbüntetést helyeznek kilátásba a királyi 
család bírálóinak. Apjával ellentétben leplezet-
len hataloméhség hajtja. A királyi vagyon port-
fólióba tartozó eszközök – amelynek értékét 40 
milliárd dollárra becsülik – jelenleg „Őfensége 
nevében” vannak lefoglalva. Az elmúlt időszak-
ban Vadzsiralongkorn királynak nem tetszett nő-



108

Valóság • 2019. október

vére terve, mi szerint az miniszterelnök-jelöltként 
indulna a választásokon, karöltve egy az uralkodó 
katonai rezsimet ellenző párttal (voltaképpen meg-
akadályozta benne nővérét); egy megrendezett 
március 24-i választás előtt pedig azt mondta a 
thaiföldieknek, hogy „jó emberekre” szavazzanak 
a „káosz” elkerülése érdekében (ez ihlette a thai 
nyelvű # Elég nagyok vagyunk már ahhoz, hogy 
magunk szavazzunk számos Twitter-bejegyzést), 
majd a megmérettetés után megfosztotta Thakszin 
volt kormányfőt királyi kitüntetéseitől. A döntés az 
után született, hogy a Thakszinhoz kötődő párt és 
más demokrata érzelmű pártok azt állították, hogy 
az alsóházban megnyerték a helyek többségét. A 
választás teljes eredményét később hozták nyilvá-
nosságra. Bhumibol király állandó jelenléte visz-
szavetette azokat az erőfeszítéseket, amelyek egy 
szétesett politikai rendszert akartak megjavítani, 
és amely rendszer hajlamos volt holtpontra jutni 
a királypárti elit és a demokratikusabb ellenzék 
között. Most híján vannak egy tiszteletet keltő 
bírónak, Vadzsiralongkorn beavatkozásai pedig 
tovább ártanak a monarchia tekintélyének. Mindez 
zűrzavarba torkollhat, mivel a katonai rezsim is 
ragaszkodik a hatalomhoz.

Hasonló hatalomkoncentráció zajlik Szaúd-
Arábiában, ahol Mohamed bin Szalmán, Szalmán 
király legidősebb fia tisztogatást hajtott vég-
re nem sokkal koronaherceggé való kinevezése 
után. Megszabadult a Szaúdi Nemzeti Gárda fe-
jétől, a haditengerészet vezetőjétől és a gazdasági 
minisztertől, valamint üzletemberek és hercegek 
százait tartotta fogva a rijádi Carlton luxushotel-
ben, feltehetően adócsalásért. Támogatói azzal 
érvelnek, hogy több hatalmat kellett magának 
követelnie, hogy modernizálni tudja az ország 
társadalmát és gazdaságát – eközben javasolta 
a nemzeti olajtársaság részvényeinek eladását, 
hogy pénzt teremtsen például beruházásokhoz 
egy olaj utáni jövőbe; és nagyobb szabadságot 
adott a nőknek. Otthon azonban meggyengítette 
helyzetét a Jemenben folytatott véres és siker-
telen háború, továbbá Dzsamál Hasogdzsi, az 
isztambuli szaúdi konzulátuson feldarabolt szaúdi 
újságíró meggyilkolása – amely köztudottan az 
ő lelkén szárad – szintén sok kárt okozott neki 
külföldön. Bár MBS, ahogy mindenki ismeri, 
saját pozícióját megerősítette, gyengítette magát 

az intézményt. A szaúdi monarchia oszlopait – a 
vallási vezetőket, a királyi háztartást és a törzse-
ket – inkább versenytársnak, semmint támasz-
nak tekintette, és megnyesegette őket. MBS-t 
Szaddam Husszeinhez szokták hasonlítani, igaz, 
messze nem tűnik olyan véreskezűnek. Némelyek 
szerint azáltal, hogy a döntéshozatalt egy ember 
szeszélyévé fokozta le, a szaúdi monarchiát – a 
Metallica heavy metal együttes egy számának 
címével kifejezve – csak egy golyónyira hagyta 
az összeomlástól.

A demokrácia egyik előnye a sok közül az, 
hogy az intézmény folyamatosan frissíti a sze-
mélyi állományát, ezért fennmaradása nem egy 
egyén teljesítményétől függ. Épp az ellenke-
ző igaz a monarchiára, mivel lehetséges, hogy 
ugyanaz a személy látja el a hivatalt évtizedeken 
át. A kiválasztási folyamat során pedig gyakran 
túl ostoba, túl erkölcstelen vagy túl pökhendi 
jelöltek találtatnak egy ilyen nehéz feladat el-
végzésére. A monarchiák meglepő fennmaradása 
részben a „régi gárda” nooszának – intellektuális 
mozgatóerejének és okosságának – köszönhető; 
ők megértették annak szükségességét, hogy ér-
dekeiket az intézmény érdekeinek rendeljék alá. 
Ha az újdonsült uralkodóknak nem sikerült meg-
tanulniuk ezt a leckét, a monarchia sorsa megint 
csak a hanyatlás lesz.

(The Economist)
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Szaúdi száműzöttek 
A koronahercegnek fejfájást okozhatnak  

a menedékkérők

Első pillantásra nem tűnne úgy, hogy sok közös 
vonás lenne szaúdi egyetemi hallgatókban, 
elégedetlen hercegekben, iszlamistákban, és 
tizenéves lányokban. Az ezekbe a csoportokba 
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