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A jog- és történészhallgatók 
akár az államelméletet, akár 
a középkori jogtörténetet, 
avagy a középkori eszmetörté-
netet nézzük, a korporációs 
eszmerendszerrel stúdiumaik 
során minden bizonnyal talál-
koznak. Az elmélet másik neve 
az organikus államelmélet, 
angolul pedig a body politic, 
amely nem összekeverendő a 
politikának a biológiai kérdé-
sekre, szükségletekre és egyál-
talán az emberre mint bioló-
giai lényre kiterjesztett hatal-
mával. Utóbbi fogalom a body 
politics (testpolitika), amely 
rendkívül heves vitákat vált ki, 
kezdve attól a semleges kér-
déstől, hogy egy város közte-
rein mennyi illemhely működ-
jön és a hatalom ezt kontrol-
lálva uralja a biológiai szükség-
leteket is, egészen a nemátala-
kító műtétek politikai diskur-
zusba való beemeléséig.1 Az 
alábbiakban, maradva a múlt-
nál, a középkori korporációs 
elméletet foglaljuk össze, majd 
az elméletnek a mai napig 

fennmaradt nyelvi leképeződé-
séből adunk ízelítőt. Bár példá-
inkat a magyar és az angol 
nyelvre korlátozzuk, nyomaté-
kosítjuk, hogy a felsorolás a 
neolatin, a germán és a szláv 
nyelvekre is nehézség nélkül 
kiterjeszthető. 

Az ember az új, ismeretlen 
jelenségek megértése érde-
kében gyakran fordul már 
ismert jelenségekhez, hogy 
analógiák alkotása révén a 
közöttük fellelhető hasonló-
ságok alapján az ismeretlen-
hez is közelebb jusson. Nincs 
ez másként olyan folyton válto-
zó intézményrendszer és az azt 
leíró eszme esetén sem, mint 
az állam. Az állam működése, 
illetve a jó kormányzás miként-
je a kora újkorban a humanista 
gondolkodók vizsgálatának is 
a homlokterébe került. A kor-
mányzás tevékenységének az 
értelmezésekor az antik (Platón 
és Menenius Agrippa) és fő-
ként ókeresztény (Pál apostol) 
gyökerekkel rendelkező, a sko-

lasztikában 
megjelenő 
korporációs el-
méletek, ame-
lyek először az 
emberi közös-
ség szervező-
désének és 
működésének 
a leírásával 
foglalkoztak, 
ezáltal virágoz-
ni kezdtek.2 
Sashalmi End-
re egyenesen 
a legnépsze-
rűbb, illetve a 
legfontosabb 
közép- és kora 
újkori politikai 
célú metaforá-
nak hívja az 
emberi test 

analógiájára építő metaforát. 
Érthető módon az elméletet a 
tudományos kérdésekkel is 
foglalkozó teológusok először 
az egyházra mint keresztény 
közösségre vonatkoztatták, 
ahol az egyház (Ecclesia), egy 
misztikus test (corpus 
mysticum), amelynek a feje 
Krisztus. Az elmélet kimun-
kálása Nicolaus Cusanus érde-
me. Az egyház után az univer-
zalizmus, azaz a hatalom világi 
és egyházi részre való ketté-
oszthatatlanságának és ebből 
fakadó teljességének a követ-
kezményeként az elméletet az 
emberi társadalom egészére 
terjesztették ki, amely során az 
emberi közösség természetes 
testté vált (corpus naturale et 
organicum). Engelbert Vol-
kersdorfnál pedig ez a ter-
mészetes test már politikai és 
erkölcsi testté vált.3 

A politikum megjelenésével 
máig ható módon Aquinói 
Szent Tamás révén a konti-
nentális, Salisbury János révén 
pedig az angol skolasztikus 
államelméletben is, mind az 
államot, mind a kormányzást a 
corpus tulajdonságaihoz ha-
sonlították. Ernst Kantorowicz 
mára klasszikussá vált művé-
ben mutatta ki, hogy már a 
középkorban megkülönböz-
tették a király két testét. Az 
uralkodó ugyanis rendelkezett 
egy halandó, természetes 
testtel (body natural), amely a 
környezeti, biológiai, fizikai stb. 
hatások törvényszerűségeinek 
van kitéve (betegség, öregség, 
éghajlati változások), valamint 
egy politikai testtel (body 
politic), amely fizikailag látha-
tatlan, biológiai értelemben 
halhatatlan. Ez utóbbi a rend-
szabályokból és a kormány-
zatból áll, ami az emberek 
irányítására jött létre, és léte 
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független az adott uralkodó 
személyétől, így a halandó test 
elmúlása után is fennmarad. A 
két test összekapcsolódása a 
koronázással kezdődik, míg az 
uralkodó halálával vagy trón-
fosztásával szűnik meg.4 A 
hazai irodalomban például az 
állam teste (corpus rei publi-
cae) organikus leírójaként 
hivatkoznak a két középkori 
szerzőre. A szakirodalom 
továbbá számos forráshelyet 
szentel annak bemutatására, 
hogy mind Aquinói Szent 
Tamás, mind Salisbury János 
melyik testrésznek milyen 
funkciót rendelt, a fejtől a 
szíven és a belső szerveken 
keresztül egészen a végtago-
kig. Közös az elméletekben, 
hogy az állam alkotórészeinek 
a funkciómegosztását, a tagok, 
a szervek együttműködését 
emelik ki. Az organizmusba 
életet pedig ez az együttmű-
ködés lehel. „Ez a koncepció 
hozzájárult ahhoz, hogy az 
államot alkotórészeinek funk-
ciómegosztására épülő, a kor-
porációk együttműködésén 
alapuló organizmusként fogják 
fel.”5 Tehát fejként hiába az 
uralkodó a legfontosabb, leg-
dominánsabb tag, egy maga-
sabb rendű követelmény, a 
harmónia, a koherencia az, 
amely meghatározza a tagok 
helyét és működését, azaz egy 
tag sem állhat kizárólagosan a 
többi felett. Sashalmi Endre in-
kább az egységben megvaló-
suló rendre helyezi a hang-
súlyt, míg a harmóniát a rész-
érdekekkel állítja szembe, 
ugyanakkor a harmónia éppen 
arra is vonatkozott, hogy az 
uralkodó, legyen bár domi-
náns, érdekei mint részérdekek 
se álljanak az egész társada-
lom, a test érdekeivel és 
harmonikus működésével 
szemben.1 

Jóllehet a funkciómegosz-
tást úgy is értelmezhetjük, 
mint a hatalom, jelesül a fő-
hatalom korlátját, nem lehet 
túlhangsúlyozni, az irodalom-
nak a koherencia, a harmónia 
és a funkciómegosztás sarok-
pontjaira támaszkodó megál-
lapítása sem tér ki az emberi 
organizmus másik jelentős 
alkotóelemére, az érzelmekre. 
A lélek szerepe ugyanakkor 
keresztény hatásra természe-
tesen minden teológusnál, így 
az Aquinói Szent Tamástól szár-
mazó forráshelyen is felmerült. 
A humanista szerzők írásait 
tanulmányozva úgy véljük, 
hogy a korporációs vagy orga-
nikus megközelítést alkalmazó 
államelméletek skolasztikus 
megalkotói és azok modern 
leírói, összefoglalói az érzel-
meket elfeledve, már-már kizá-
rólagos hangsúlyt fektettek a 
testrészek hierarchiájára vagy 
más kifejezéssel a 
szervanalógiára. 
  
A puszta korporációs eszme 
továbbélése a modern 
nyelvekben 

Jóllehet a fenti korporációs 
eszme és annak metaforája, 
többek között a fa, hajó, méh-
kas, ló metaforák mellett a XVII. 
századig fennmaradt, a kortárs 
szerzők folyamatosan rövidülő 
szentencia-szerű, odavetett 
megállapításaiból is látszik, 
hogy egyre inkább veszített 
kifejezéserejéből, míg végül 
átadta helyét a gép-metafo-
rának. Ugyanakkor számos 
nyelv mindmáig megőrizte a 
korporációs eszme metafo-
ráját. Ennek bizonyítéka, hogy 
a mai napig a nyelvekben a 
test, a fej/fő, a kar, a (vég)tag 
szavak segítségével, hang-
súlyosan, de korántsem csak a 
politika és a jog területén írnak 

le hierarchikus berendezke-
dést, illetve intézményrend-
szert. Ízelítőnkben kifejezetten 
csak a szűk értelemben vett 
korporációs eszme szókincsére 
szorítkozunk, tehát az emberi 
kapcsolatokra utaló, majd jogi-
politikai jelentést felvevő kife-
jezéseket (köztársaság, ország-
ház, anyaország, stb.) egy kö-
vetkező bejegyzésben vázoljuk 
fel. Kézenfekvő felidéznünk, 
hogy az államnak szervei 
vannak (state organs), míg 
vezetői királyság esetén a 
fejedelem, míg köztársasági 
államformában az államfő 
(head of state) és a kormányfő 
(head of government), a fővá-
rosban található parlament 
tagokból – régebbi megszólí-
tással tekintetes karok és ren-
dekből – áll (members of par-
liament), akik azonban nem 
fizetnek tagdíjat. Az állam szer-
vei, más néven a testületek 
(bodies, corporations) szintén 
magukon hordozzák a meta-
fora nyelvezetét, míg az állam 
szintjét el nem érő szerveződés 
a törzs, amelynek a törzsfő a 
vezetője, kivéve az indiánokat, 
ahol ugyanezt a pozíciót a 
törzsfőnök látja el. A törzsön, 
testületeken, szerveken túl 
több más emberi csoport ve-
zetőjének a nevében is benne 
foglaltatik a fő, illetve a főnök 
szó (fővezér, családfő, osztály-
főnök), illetve ezek idegen 
nyelvi ekvivalensei (head of 
department, headmaster). A 
joganyagot a mai napig corpus 
jurisnak hívjuk, míg ha olyan 
főkolomposok vagyunk, hogy 
azt nem tartjuk be, sőt másokat 
is felbujtunk erre, akkor akár 
egy főtörzsőrmesterrel is össze 
akaszthatjuk a bajszunkat. A 
szójátékoknak csak a szókin-
csünk és a kreativitásunk szab 
határt. 
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1. oldal: Részlet egy 14. 
századi francia kódexből 
(forrás: wikipédia). A király a 
fej, a szemből-fülből jön ki a 
seneschal, bailiff, provot. 
Szívből a tanácsadók 
(conselluers) és a bölcsek. A 
kézből a lovagok. Láb 
kereskedők, lábfej a dolgozók. 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Body_politic  
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