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1. fejezet - A POLITIKAELMÉLET TÖRTÉNETI
KIALAKULÁSA
A politikaelmélet kezdetei és önállósulása

A politika, a politikai viszonyok végigkísérik az emberiség életét. Az ember mint társadalmi lény valamiféle módon részt vesz társas, közösségi
viszonyainak alakításában.

A közösségi viszonyok alakítása a hatalmi viszonyokban való részvételen keresztül történik. Az ember társas, közösségi viszonyának alakításában
egyéni és saját társadalmi csoportja, közössége érdekeit követi, illetve próbálja meg érvényesíteni.

Az emberek társadalmi létfeltételeit alakító érdekviszonyok és hatalmi viszonyok megismerésére és megértésére, továbbá tudatos alakítására
vonatkozó igény teremti meg a politikáról való elméleti és tudományos gondolkodást.

Amikor a politikai, a hatalmi és az érdekviszonyok megismerésére és alakítására vonatkozó igény elméleti válaszokat hív életre, akkor teremtődnek
meg a politikaelmélet, a politikáról való gondolkodás társadalmi feltételei.

Az európai gondolkodásban a „megismerő tudat” első rendszerezett válaszkísérletei az antik görög kultúrában teremtődtek meg. A politikáról való
elméleti gondolkodás kezdetei a görög filozófiáig nyúlnak vissza. Platón és Arisztotelész politikai filozófiájukban egyszerre kívánják megismerni a
politikai viszonyokat és próbálnak választ adni arra, hogy miként kellene alakítani az emberek társas viszonyait. Politikai filozófiájuk egyszerre leíró
és normatív jellegű, nemcsak elemzik, összevetik, tipizálják a kialakult politikai-hatalmi viszonyokat, az államformákat és alkotmányokat, hanem föl
is vázolják az elérendő, a kívánatos állami és alkotmányos berendezkedés modelljeit.

A görög városállamokban történetileg először válik szét a gazdasági rendszer és a politikai élet. Az ember természeténél fogva állami életre hivatott
lény (zóon politikon), és egyedül az ember államalkotó lény, aki képes részt venni a politikai-közösségi-hatalmi viszonyok alakításában – írja
Arisztotelész.

A politikáról való gondolkodás megjelenése és kezdetei tehát az emberi megismerő tudatra és rendszerező igényre, a közösségi viszonyokat alakítani
akaró részvételi igényre vezethetők vissza. A tudományos megismerés és a hatalomból részesülés igényének elméleti alátámasztása a politikai
viszonyok relatív önállósulása után vált történetileg lehetségessé.

Társadalomtörténetileg a politikatudomány önállósulásának feltétele a „polgári társadalom” és a „politikai állam” elválása volt, a politikai szféra
emancipálódása a gazdaság alól, ami a polgári forradalmak következménye volt.

A politikai állam vagy modernebb terminológiával élve a politikai rendszer gyűjtőhelyévé vált azoknak az érdekek által vezérelt hatalmi harcoknak
és politikai mozgásoknak, amelyek e sajátos mozgatók és törvényszerűségek révén olyan sui generis törvényszerűségek strukturált rendszerét
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mutatták meg, amelyeket nem lehetett sem levezetni, sem megérteni a korábbi filozófiai, közgazdaságtani, jogi és egyéb társadalomtudományokból.
Tudomány-rendszertani aspektusból azt mondhatjuk, hogy a „polgári társadalom” és a „politikai állam” elválásával önállósult a politikatudomány
tárgya. A „politikai állam”, a politikai alrendszer önállósulása önmagában kihívás volt a tudományok számára,se kihívásra adott tudományos válaszok
teremtették meg a politika tudományát. Ez a tudomány a ma „általános politikatudománynak” vagy politikaelméletnek nevezett diszciplínához állt
a legközelebb.

A második nagy lépést a politikatudomány fejlődésében sajátos tudományos szemléletének megtalálása jelentette. Ezt egyrészt a Sollen-szemlélettel
– a milyennek kell lennie az ideális állami berendezkedésnek, hatalmi mechanizmusnak stb. – való szakítás jelentette, vagyis a politikai élet
reálfolyamatainak feltárására irányuló igény megjelenése. Az önálló tudománnyá válás feltétele tehát, egyrészt tárgyának, a politikai szférának az
önállósulása, másrészt a politikáról való gondolkodás konkretizálódása, a politikáról általában való gondolkodás helyett a konkrét politikai folyamatok
elemzése volt.

Történeti előzmények a magyar politikatudományban
A politikáról való gondolkodás Magyarországon is hosszú időre nyúlik vissza. Produktumai – értékes vagy kevésbé értékes mivoltuktól függetlenül –
a politikatudomány előzményeinek csak nagyon áttételesen tekinthetők. Úgy gondoljuk tehát, hogy diszciplínánk hazai tradícióit keresve legfeljebb
a XVIII. század végéig érdemes visszatekintenünk, amikor – természetesen nem a politológia mai értelmében – a politikai szféra tudományos
elemzésének az igénye felmerült.

A reformkor nagy gondolkodói a politikai „közírást” és publicisztikát fejlesztették tovább, támaszkodva a tudományos gondolkodás eredményeire.
Politikai röpirataik, tanulmányaik, reformterveik egyre igényesebb tudományos megalapozást nyertek. Felhasználták a kibontakozóban lévő
társadalomtudomány alkotásait, így a történelemtudományok, a jogbölcselet, a filozófia, a statisztika, a politikai gazdaságtan, a pszichológia stb.
fontos műveit. Érdeklődési körük is kitágult; a francia és német hatások mellett az angol társadalomtudományok eredményeit is hasznosították. A
politika tudományos igényű megközelítése jellemezte Széchenyi és Kossuth elméleti munkáit is, de különösen a centristáknak nevezett értelmiségi
csoport hangsúlyozta a politikai gyakorlat tudományos megalapozásának szükségességét. A Szalay László alapította Themis, majd a barátaival
(Eötvös József, Lukács Móric) szerkesztett – igaz, csak néhány számot megélt – Budapesti Szemle jól mutatják törekvéseik irányát, amelytől a
politikai küzdelmekbe való bekapcsolódásuk után sem tértek el. Meg is kapták a korántsem hízelgő jelentésű „doktriner” jelzőt.

Nem véletlen, hogy a korszak nagy, tudományos igényű állambölcseleti, politikaelméleti szintéziskísérletét az e körhöz tartozó Eötvös József írta
meg, s az sem, hogy a politikai gondolkodásba új tematikát és új megközelítési módokat hozó Kemény Zsigmond, Csengery Antal, Trefort Ágost
ugyancsak „doktriner”-nek számított. Elméleti, tudományos jelentőségük mindenesetre nagyobb volt, mint politikai befolyásuk.

A politika tudományos vizsgálata csakhamar helyet kapott az egyetemi oktatásban is. Kautz Gyula 1862-ben megjelenő Politika vagy országászattan
c. kétkötetes munkája nem csak címével utal a politikatudományra. A szó modern értelmében persze nem politológiai műről volt szó, de
kérdésfeltevései már túlmutatnak a jogi diszciplínák: a jogbölcselet, a közigazgatás-tudomány, az alkotmánytan határain. S hangsúlyozzuk, művét
tankönyvként használták, az egyetemen folyamatosan oktatott tárgyról és tankönyvről van szó. 1894-ben újabb tankönyv jelent meg: Concha Győző
Politika c. műve, amely már kifejezetten és hangsúlyozottan a politikatudomány saját területét és módszereit kereste.
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Itt kell megemlíteni Kuncz Ignác, Pulszky Ágost, Pikler Gyula munkásságát; utalnunk kell arra, hogy könyvkiadásunk is komoly előrelépést tett abba az
irányba, hogy a modern társadalomtudományi műveket a magyar olvasókhoz eljuttassa. Alexis de Tocqueville híres művét, A demokrácia Amerikában
című háromkötetes könyvét 1842-ben – első megjelenése után 1 évvel – már magyar nyelven is kiadták Budán.

A Huszadik Század radikálisai és szocialistái (Jászi Oszkár, Somló Bódog, ifj. Leopold Lajos, Rácz Gyula, Ágoston Péter, Varga Jenő, Szabó Ervin és
mások), bár nem a szaktudományos értelemben vett politikatudományt művelték, szociológiai érdeklődésüktől vezettetve új szempontokat hoztak e
jelenség vizsgálatához, és kétségtelenül gazdagították az ezzel kapcsolatos ismereteket. S nagyon fontos, hogy programszerűen vállalták a nyugat-
európai tudományosság új eredményeinek közvetítését: sorra jelentek meg a korszak jelentős hatású művei magyar nyelven is. A Huszadik Század

– de más folyóiratok is – ismertetések százait publikálják Sombart, Robert Michels, Durkheim, Spencer, M. Weber stb. frissen megjelent műveiről.

A radikálisok és a szocialisták mellett a liberális és a konzervatív indíttatású tudományos gondolkodásban is polgárjogot nyert a politika szakszerű
vizsgálatának igénye – csak jeleznénk, hogy Földes Béla, Somogyi Manó, Czettler Jenő, Bernát István stb. mellett még olyan politikusok, mint ifj.
Andrássy Gyula vagy Teleki Pál is kísérleteztek a politikai jelenségek tudományos vizsgálatával. Jelentős politikatudományi művet írt Kornis Gyula.

A két világháború között bontakozik ki, illetve formálódik Magyary Zoltán, Csécsy Imre, Bibó István, Erdei Ferenc stb. munkássága is. Fennmaradt,
sőt továbbfejlődött tehát a politika tudományos vizsgálatának igénye, még akkor is, ha nem vitathatjuk, hogy a politikai-ideológiai késztetés,
meghatározottság erősen érezhető volt.

Az 1945 utáni politikai-elméleti vitákban ezért néhány éven át még megfigyelhetjük a szakszerűségre, a tudományos szempontok érvényesítésére
irányuló erőfeszítéseket. Az azonban már más kérdés, hogy 1947–48-tól kezdődően a politikáról már csak ideologikusan lehetett beszélni, írni, s
hogy tudományos életünkből és persze az egyetemi oktatásból is jórészt kiszorult a politológia.

A politikai jelenségek és törvényszerűségek vizsgálata az úgynevezett ideológiai tárgyak hatáskörébe került, elsődleges szemponttá a gondolatok
fegyelmezése és az ideológiai tételekhez igazítása vált, a tudományos vizsgálódásnak a puszta igénye is „elhajlásnak” minősült. A „párttörténet”,
„a történelmi materializmus”, majd a „tudományos szocializmus” oktatása, művelése igen kevés valós eredményt hozott, viszont elzárta az utat
a társadalomtudományok és ezen belül a politikatudomány fejlődése, az új eredmények közlése elől. Ez vezetett el egy sajátos tudományos
„emlékezetvesztéshez”, ezért tűnhetett – s részben tűnik még ma is – új divatnak, jobb esetben új diszciplínának a politikatudomány és művelése.

Az „emlékezetvesztés” inkább „emlékezettörlés” volt, hiszen a magyar politikai gondolkodás nagy alakjai és művei mintegy három évtizedig elő sem
fordulhattak az államról, a politikáról írott művekben és az oktatásban.

A tudományos gondolkodás brutális manipulációja a politikai tudományokat sújtotta a legjobban, a tudományból ideológiát és apológiát, az
ideológiából leegyszerűsített szemináriumi tételeket előállítva.

A politikai tudományok teljes szellemi leépülése és törlése mellett a marxista társadalom- és történelemmagyarázat egésze is hitelét vesztette, hiszen
a mindennapi lét legjelentősebbé és túlsúlyossá vált szférájára – a politikai viszonyokra és alrendszerre – vonatkozóan nem tudott hiteles és adekvát
magyarázatot adni sem a kapitalizmusra, sem a szocializmusra vonatkozóan.
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Elmozdulás és előrelépés ebből a helyzetből először a „marxizmus reneszánsza” után (a 60-as, 70-es években) következett be, addig alig vagy
egyáltalán nem ismert Marx-művek és írások felfedezése után. (A német ideológia, Gazdasági-filozófiai kéziratok, Grundrisse.)

A hazai politikaelméleti gondolkodás első megtermékenyítő erejű szellemi hatása tehát nem a nyugati politikaelméleti irodalomból jött, hanem Marx
néhány újonnan és újraolvasott művéből.

A második megtermékenyítő szellemi hullám és erő a kortárs nemzetközi politikatudományi irodalom megismerése, adaptálása és feldolgozása volt.
Az 1960-as évek végétől azért olyan szerzők művei kerültek kiadásra, mint C. W. Mills, O. Riesman, M. Weber, E. Fromm, H. Simon és a marxista
A. Gramsci, Aszmusz, E. Bloch, Z. Bauman, Althusser, J. Wiatr stb. művei.

A harmadik megtermékenyítő szellemi erő az 1970-es évtizedtől bontakozott ki, szellemi hatása most kezd érződni, nevezetesen a magyar politikai
gondolkodás történeti hagyományainak az újrafelfedezése, beleértve a közelmúlt műveit és szerzőit is. (Lásd Eötvös József, Széchenyi István,
Kemény Zsigmond, Pulszky Ágost, Somló Bódog, Jászi Oszkár, de legfőképpen Bibó István szellemi hagyatékát.)

A hazai politikai tudományokat a legfrissebb, negyediknek nevezhető szellemi hatás, nevezetesen a legfrissebb kortárs nemzetközi politikatudományi
szerzők műveinek hatása éri. Elegendő a legfrissebb hazai művek lábjegyzeteit és hivatkozásait szemügyre vennünk, ott találjuk: T. Parsons, K.W.
Deutsch, A. Sartori, D. Easton, H. V. Wieseman,

A. Etzioni, S. Verba, R. Dahl, Lindbloom, Schumpeter, N. Luhman, J. Habermas,

M. Duverger és a többiek neveit és műveit.

A modern politikatudományok
Az UNESCO 1948-as állásfoglalása

Az UNESCO 1948-ban politikai tudományokkal foglalkozó konferenciát hívott össze abból a célból, hogy a kor neves tudósai és közéleti szakemberei
megvizsgálják a politikával foglalkozó tudományok helyzetét. A konferencia ajánlást fogadott el, amelyben megállapították, hogy a politikai jelenségek
világát az egyes országokban elsősorban jogászok, az állam- és jogelmélet, az alkotmánytan, a közigazgatástan művelői vizsgálják. Ez a történetileg
kialakult helyzet annyiban változik – és e változást kívánatos elősegíteni –, hogy a politikáról a jogászi szemléletű tudományok mellett nem jogi
szemléletű tudományok és gyakorlati politikusok is elmélkednek, alkotnak elméletileg értékeset.

Az ajánlás megállapítja, hogy a politikai tudományok plurálisak, érvényesülni kell a tudományos gondolkodás szabadságának, éppen ezért a politikai
jelenségek elemzése

– akár empirikus szociológiai módszerekkel, akár kritikai, elméleti igénnyel vizsgálják – politikatudományi kutatásnak minősül, függetlenül attól, hogy
a kutatásokat milyen világnézeti, ideológiai, nemzeti, kulturális hagyományok befolyásolják.
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Az UNESCO konferenciája 1948-ban a politikatudományi kutatások főbb területeit és tárgyait a következőkben összegezte (UNESCO International
Social Science Bulletin. Paris, 1949. I. kötet 1–2. szám):

I. Politikaelmélet

II. 1. politikai elmélet

2. politikai eszmék története

II. Politikai intézmények

III.1. az alkotmány

2. a központi kormányzat

3. a regionális és a helyi kormányzatok

4. a közigazgatás

5. az állam gazdasági és szociális funkciói

6. a politikai intézmények összehasonlító vizsgálata

IV.A pártok, csoportok és a közvélemény

1. a politikai pártok

2. csoportok és egyesülések

3. az állampolgárok részvétele a kormányzásban és a közigazgatásban

4. a közvélemény

V. Nemzetközi viszonyok

1. nemzetközi politika

2. nemzetközi szervezetek és igazgatás

3. nemzetközi jog
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Az UNESCO-konferencia dokumentumaiban felsorolt tudományterületek és témák azóta jelentősen bővültek, differenciálódtak, új témakörök kerültek
be a politikai tudományok körébe, így a politikai pszichológia, a közvélemény-kutatás, a választói és a politikai magatartások kutatása stb.

Politikai tudományok
Mivel hazánkban a politikai tudományok megkésett fejlődésének vagyunk a tanúi, ezért kezdetben elsősorban akaratlanul tudomány-rendszertani
kérdések vetődnek fel. Sok tekintetben tisztázatlan a politikai tudományok belső tagozódása, ezért talán érdemes néhány szót szólni a tudomány-
rendszertani kérdésekről is.

A politikával foglalkozó tudományok a társadalomtudományokon belül különülnek el, és mivel egymástól markánsan eltérő szemléletű
(elméleti, történeti, szociológiai, pszichológiai stb.) tudományokról van szó, ezért nem helyes csupán politikatudományról beszélni, hanem a
politikai tudományokról. A politikai tudományokon belül sincs természetesen a tudományágazatok között hierarchia. Azonban, mint a legtöbb
tudománycsoportban, kialakult egy integratív jellegű, elméleti alaptudomány, amely részben integrálja a szak-politikatudományok eredményeit,
részben általánosítja és rendszerbe foglalja azokat. Továbbá fogalompontosító, fogalmakat generalizáló funkciót is ellátva, a tudományágazat
szaknyelvének kialakításában játszik döntő szerepet. Tárgyát tekintve pedig a politikai-hatalmi viszonyok általános összefüggéseit vizsgálja. Ezt a
tudományt nevezzük a továbbiakban politikaelméletnek (vagy politológiának), amely csak egyik elméleti tudománya a politikai tudományoknak.

Azért tartom fontosnak ennek a tudomány-rendszertani kérdésnek a megválaszolását, mert egyrészt hangsúlyozni szeretném, hogy a politikaelmélet
(politológia) nem azonos a politikai tudományokkal, másrészt, hogy ha a hazai politikatudományok helyzetét vizsgáljuk, figyelmet kell fordítanunk
a többi politikai tudományra is.

A politikai tudományok a társadalomtudományokon belül elhelyezkedő tudománycsoportot alkotnak. Ebben a tudománycsoportban az új
szemléletű, eltérő jellegű, speciális interdiszciplináris kötődésű új tudományágak jöttek létre. A politikai tudományok rendszerén belül a következő
tudományágazatokat különíthetjük el:

I. Politológia, politikaelmélet

Tárgya a politikai rendszer és a politikai folyamatok lényegi és alapvető összefüggései, az ennek során kialakuló alapvető politikai intézmények.

Általános és elméleti tudomány, amelyre a politikai rendszer folyamatainak és intézményeinek komplexitásra törekvő szemlélete a jellemző,
ezért művelői általában rendszerszemléletű megközelítéssel, a politikai folyamatok és intézmények rendszerszerű strukturális kapcsolatait
és funkcionálását vizsgálják. A politikaelmélet integratív alaptudománya a politikai tudományoknak, mivel a szak-politikatudományok (politikai
szociológia, politikai filozófia, politikatörténet stb.) eredményeit részben összegzi, részben generalizálja és elméletileg magasabb absztrakciós szinten
általánosítja. A politikaelmélet rendszerszemléletű, integratív jellegű, elméleti alaptudomány a politikai tudományokon belül.

II. Politikai filozófia

Történetileg a legkorábban kialakult politikai tudomány, évszázadokon keresztül az egyetlen politikával foglalkozó tudomány, amely részben
integrálta, részben elkülönülve vizsgálta a filozófia tudományán belül a politika törvényszerűségeit. Standardizált és viszonylag körülhatárolható
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témakörei alakultak ki, mint a politikai filozófiák története, a politikai értékek elmélete (a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság, a demokrácia
stb. filozófiai elemzése), a politikai hatalom megszerveződése és elidegenülése, az egyén az intézményesült politikai hatalom viszonyai között stb.

III. Politikatörténet

Az egyetemes és a nemzeti politikatörténetek történeti szemléletű politikai tudományok. A politikai és a történeti tudományok kölcsönös érintkezése
során kialakult kettős szemlélet alapján vizsgálják a politikai események és folyamatok történetét, társadalmi meghatározottságát és sajátos politikai-
hatalmi vetületét.

IV. A politikai eszmék története

A politikai eszmék története egyrészt egyetemes és nemzeti eszmetörténetekre osztható, másrészt tágan kell értelmezni, mert magában foglalja a
koherensen rendezett politikai eszmék történeti elemzésén túl a politikai nézetek, a politikai gondolkodás mindennapi formáinak történeti alakulását,
társadalomtörténeti beágyazódását és kondicionáltságát is.

V. Politikai pszichológia

A politikai pszichológia a politikai folyamatok, jelenségek, intézmények, a perszonális kapcsolatok és a politikai személyiségek szerepét
és a folyamatok törvényszerűségeit pszichológiai szemlélettel vizsgálja, a politikai folyamatokban fellelhető pszichológiai törvényszerűségek
megjelenését, hatását és jelenlétét elemzi.

VI. Politikai szociológia

A politikai szociológia empirikus jellegű, szociológiai szemléletű szaktudomány, amelyben határozottan érvényesül az általános szociológiai és
politikaelméleti szemlélet. A politikai szociológia a politikaelmélet empirikus szociológiai megalapozását adja, ezért részben az egyik szakszociológiai
ág, részben a politikai tudományok egyike. A szociológiai és a politikai tudományok találkozási pontján kialakult multidiszciplináris szemléletű
tudományág.

VII. A nemzetközi politikai viszonyok elmélete és a külpolitikatudomány

A nemzeti politikai rendszerek részei és összetevői a nemzetközi politikai rendszereknek. E rendszer törvényszerűségeinek vizsgálatára önálló
tudományterületek (nemcsak egy tudományág) alakultak ki a diplomáciatörténettől a nemzetközi jogon keresztül a nemzetközi katonai viszonyokat
elemző, relatíve elkülönülő részdiszciplínákig, amelyeket összefoglalva a nemzetközi politikai viszonyokat vizsgáló politikai tudományoknak
tekinthetünk.

VIII. Államelmélet

Az állam kialakulását, történetét, társadalmi funkcionálását, viszonyát a társadalom egészéhez, az egyes osztályokhoz és az egyénhez legkorábban
a politikai filozófia, később az általános állam- és jogtudomány keretében vizsgálták főleg Európában. A kevésbé jogi-normatív szemléletű
tudományfejlődést mutató Amerikai Egyesült Államokban és általában az angolszász nyelvterülethez tartozó országokban az általános államelmélet
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kezdettől fogva a politikai tudományok része volt, politikatudományi szemlélet alapján művelték. Az európai tudományfejlődésben, főleg a második
világháború után, szintén politikatudományi diszciplínává vált az állammal elsősorban általános elméleti aspektusból foglalkozó tudomány. A
szocialista országokban (zömmel újkantiánus szellemi hatásra és részben Visinszkij szovjet jogtudós munkássága révén) megmaradt általános
állam- és jogtudományi diszciplínának (Allgemeine Staatslehre, obsaja tyeorija goszudarsztva i prava, általános állam- és jogelmélet), a normatív
államtudományoktól (államigazgatási jogtudomány, államjogi jogtudomány) elkülönülve, ideológiailag erősen behatárolt tudományággá vált.

IX. Alkotmánytan

Elméleti jellegű politikatudomány, amelynek jogi-normatív kötődése van. Az alkotmányjog tudományával szemben, amely normatív szemléletű
alágazata csak az alkotmánytudománynak, az alkotmánytan mint egyik politikatudományi ág, a politikai hatalom és rendszer alkotmányos
berendezkedésével, kereteivel, tartalmával és működésével, részben történeti, részben jogi-normatív és részben elméleti funkcionális-strukturalista
megközelítésben foglalkozik. Az alkotmányjog-tudomány az állam- és jogtudományok része, de ez az alkotmánytannak mint szélesebb területű és
többes szemléletű politikatudománynak csupán egyik részterülete.

X. Közigazgatás-tudomány

A közigazgatás-tudományban is megfigyelhetjük az európai kontinentális és az észak-amerikai, továbbá a többi angolszász országok eltérő
tudományfejlődését. A közigazgatás-tudományok fejlődése az Egyesült Államokban lényegileg kezdettől fogva a politikai tudományok keretében
játszódott le, csak részben kötődve a jogtudományokhoz. Az európai kontinentális fejlődésben – kivéve a szocialista országokat – lassan
vált politikatudománnyá a közigazgatás-tudomány, levetkőzve a jogi-normatív szemlélet egyoldalúságát. Természetesen az államigazgatási jog
tudománya jogtudomány, de ha a közigazgatást nem csupán jogilag szabályozott rendszerként fogjuk fel, akkor túl kell lépni a normatív szemléleten,
és ebben az esetben a közigazgatás-tudomány egyértelműen a politikai tudományok körébe tartozik. Hazánkban ez még csak most van
kibontakozóban.

XI. Összehasonlító állam- és politikaelmélet

Az összehasonlító állam- és politikaelmélet komparatív szemléletű és jellegű önálló politikatudomány. A komparatív szemlélet nem hiányzik bizonyos
értelemben a többi politikatudományból sem, de az összehasonlító politikaelméleti kutatásokban kitüntetett, meghatározó szerepe van a történeti
összehasonlításnak, az egyidejű, az ún. külső és belső intézmények, a rendszerek, a struktúrák stb. összehasonlításának.

XII. A hadtudományok

A katonai vagy hadtudományok önmagukban is egy tudománycsoportot alkotnak (a hadtudományok általános elmélete, a hadművészet elmélete, a
fegyveres erők építésének elmélete, a katonai kiképzés és nevelés elmélete), de egyértelműen a politikai tudományok rendszerébe tartoznak.

Az ágazati politikák politikai tudományágai

Az ágazati politikák vagy szakpolitikák (jogpolitika, oktatáspolitika, szociálpolitika, gazdaságpolitika, közigazgatás-politika, tájékoztatáspolitika,
művészetpolitika, településpolitika stb.) önállósodása, relatíve elkülönült politikailag determinált alrendszerré válása egyre inkább maga után vonja
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azt, hogy az adott területet vizsgáló tudományág (a jogtudományok, a pedagógia, a közgazdaság tudománya, az informatika stb.) megmarad mint
alaptudomány (szemlélete, fogalmi rendszere, alapvető kategóriái, speciális tárgya, kutatási területe), de kiegészül az adott területen érvényesülő
politikai érdekek, hatalmi, interperszonális viszonyok elemzésével, ezzel átalakul kutatási szemlélete, és a vizsgált összefüggések addig nem elemzett
világára hívja fel a figyelmet.

A politikai tudományok esetében természetesen állandóan alakulóban, átalakulóban lévő tudománycsoportot figyelhetünk meg, amelyben nagyon
eltérő kifejlettségi, önállósodási, intézményesülési és professzionalizálódási folyamatokkal találkozunk. A tudományos szemléletek találkozási
pontjain pedig erős és határozott multi- és interdiszciplináris fejlődést és ennek tudatos vállalását látjuk a tudományt művelőknél. A politikai
tudományok egészére jellemző a belső tudományági határok elmosódottsága, a társ jellegű társadalomtudományokkal kialakult (sajátos horizontális
kereszteződéseket, át- és visszahatásokat mutató) multi- és interdiszciplináris szerveződés.
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2. fejezet - A GAZDASÁGI RENDSZER ÉS A POLITIKAI
RENDSZER VISZONYA

A gazdaság meghatározó szerepe történelmi tendenciaként érvényesül. A társadalmi totalitáson belül a gazdaság, mint túlsúlyos mozzanat, kijelöli
helyét, rangját, működési és mozgásterét a többi társadalmi létszférának, így a politikai rendszernek is.

A gazdasági-történelmi tendenciaként érvényesülő, a gazdaság végső soron meghatározó szerepe a politika mozgásterének kijelölésében
érvényesül. A politikai szféra, funkcionális önállósulása után, társadalmi funkciójának betöltése révén választ a konkrét lehetőségszféra alternatívái
között, ezzel sajátos funkcionális meghatározóként alakítva a gazdasági rendszert.

A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti
típusai

A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól eltérő konkrét
történeti alakzatokban jelent meg. A történeti fejlődésben a gazdaság és a politika összekapcsolódása és funkcionális kapcsolatai végtelen
variációkban öltenek testet.

A gazdaság az emberi történelem folyamatában, mint a társadalom túlsúlyos alrendszere, történelmi tendenciaként végső soron meghatározza
a politikai rendszer mozgásterét, konkrét lehetőségszféráját. A gazdasági rendszer által történelmileg meghatározott lehetőségszféra a konkrét
alternatívák mozgástere, bizonyos jellemzőkkel bír. Ezek a jellemzők:

a. Az alternatíva keret, a lehetőségszféra mindig konkrétan és nem általában létező és meghatározott;

b. a lehetőségszféra a politika számára mindig többféle alternatíva felvázolását, többféle alternatíva közötti választást biztosít;

c. az alternatívák azonban nem egyenértékűek sem gazdasági, sem politikai, sem más értékelési alapról vizsgálva, úgy mondhatjuk, hogy a
választható konkrét alternatíváknak többféle – a választott értékelési alaptól függő – értékelése képzelhető el;

d. az alternatívák közötti választás azonban nem pusztán valamely értékrend (gazdasági, politikai vagy erkölcsi stb.) alapján történik, hanem az,
hogy végül is a politika melyik alternatíva jegyében tölti be társadalomirányítói funkcióját, az a mindenkori konkrét érdek- és hatalmi viszonyok
alapján dől el;

e. az alternatív szerkezetű politikai létszféra szembetűnő vonása, hogy átfogó politikai, ideológiai, kormányzati céltételezések uralják, amelyek mindig
a különböző hatalmi csoportok között megszülető kompromisszumok formáját öltik;
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f. az egyes alternatívák közötti választások politikai döntések formájában átalakítják a gazdasági és a többi rendszert, amelyek fejlődése új és új
lehetőségeket és korlátokat teremt a politikai vezetés számára.

Vagyis a gazdasági rendszer által meghatározott mozgástér történelmileg állandóan átalakul, dinamikus mozgásban van;

g. a gazdaság által meghatározott lehetőségszférán belül érvényesül a politikai rendszer irányító, célkitűző és megvalósító szerepe, alternatívák
közötti választások révén. Történelmileg vizsgálva a gazdaság és a politika kapcsolatát, a maga „tiszta formájában” a tendenciatörvény
természetesen nem jelenik meg.

A társadalmi fejlődés konkrét időszakaiban más és más létszféra, illetve létszférák együttesen töltik be a konkrétan domináns, túlsúlyos szerepet.
Ha a történeti fejlődés menetét vizsgáljuk, akkor a gazdaság és politika viszonyában többféle konkrét kapcsolattípust különböztethetünk meg. Egy-
egy társadalmi formáción belül is történelmileg változik a dominanciaviszony, de azért egy-egy társadalmi formációra tendenciaként meghatározó
dominanciatípus a jellemző. Az egyes társadalmi formációk azonban nemcsak abban különböznek, hogy melyik létszférának van aktuális, túlsúlyos
domináns szerepe, hanem abban is, hogy a gazdasági és a politikai rendszer szétválik-e, és szétválásuk után közvetítéses vagy közvetítés nélküli
módon kapcsolódnak-e egymáshoz.

A gazdaság és a politika szétválasztottsága (ami elkülönült és önállósult funkciójuk alapján jön létre), közvetítéses vagy közvetítés nélküli
összekapcsolódása, továbbá dominanciakapcsolata alapján a következőképpen jellemezhetjük és csoportosíthatjuk az egyes társadalmi formációkat.

Először a csoportosítás elméleti modelljét vázoljuk fel, utána annak felhasználásával a történeti csoportosítást.

A)

A csoportosítás elméleti alapjai:

1. A gazdaság és a politika szétválasztottsága.

2. A köztük levő kapcsolat közvetítéses vagy közvetítés nélküli (ezen belül egyirányú vagy kétirányú a közvetítés).

3. Melyik létszférának van konkrét dominanciája, konkrét túlsúlyossága.

Az ennek alapján nyert csoportosítás:

I. A gazdaság és a politika szétválás és elkülönülés nélkül.

II. A gazdaság és a politika szétválasztottsága, relatív elkülönültségük, közvetítések nélküli együttlétük.

III.A gazdaság és a politika szétválása, relatív autonómiájuk mellett közvetítéses összekapcsolódásuk.
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1. A gazdaság és a politika szétválása a gazdaság erős dominanciája mellett, egyirányú közvetítés a gazdaság felől a politika felé.

2. A gazdaság és a politika szétválása a politika erős dominanciája mellett, egyirányú közvetítés a politika felől a gazdaság felé.

3. A gazdaság és a politika szétválása a gazdaság gyengülő és a politika erősödő dominanciája mellett, kétirányú közvetítési mechanizmusok
kiépülése a gazdaság és a politika között.

4. A gazdaság és a politika szétválása, a politika gyengülő és főleg átalakuló dominanciája, kétirányú közvetítés a gazdaság és a politika között.

B)

A csoportosítás részletesebben lebontva:

I. A gazdaság és politika szétválasztás nélkül.

1. Az ősközösség, a relatíve elkülönült és autonóm politikai szféra kialakulása előtt.

2. Az ázsiai államdespotizmus, amelyben a politikai, a közhatalmi szféra kialakul, relatíve elkülönül ugyan, de a politika közvetlenül termelési
funkciót tölt be, közvetlenül összekapcsolódva a rokonsági és termelési-gazdasági intézményekkel.

II. A gazdaság és a politika elválása és közvetítések nélküli kapcsolatuk.

A politika és a gazdaság szétválik, relatíve önállósulnak, sajátos és elkülönült funkciókat töltenek be, de a közvetítő mechanizmusok nem épülnek
ki.

1. A politikai létszféra első történelmi leválása és viszonylagos önállósulása, a politikai szféra gyenge dominanciája a görög és a római
rabszolgatartó társadalmak fejlődésének bizonyos szakaszában valósult meg. A görög és a római demokrácia virágkora, amelyben a „civil
társadalom a politika rabszolgája volt” (Marx). A politika és a gazdaság között a közvetítő mechanizmusok csökevényesek.

2. A két létszféra szétválik és közvetítés nélkül csúsznak egymásba, és bár eltérő módon funkcionálnak, de együttesen határozzák meg a
társadalmi folyamatokat, együtt és egymásra tekintettel határozzák meg a társadalmi státuszokat, az egyének és a társadalmi csoportok
jogait, kötelességeit, közhatalmi viszonyait. A magán- és közszféra egymásba csúszik, szétválasztás nélkül együtt funkcionálnak. A gazdaság
dominanciája fokozatosan fejlődik ki (germán forma, feudális út).

III.A gazdaság és a politika elválása és közvetítéseken keresztül megvalósuló kapcsolódásuk.

A gazdasági és a politikai létszféra határozottan elválik, valamelyik szféra erős dominanciája érvényesül egy- vagy kétirányú közvetítési
mechanizmus funkcionálása mellett.

1. A gazdaság dominanciája egyirányú közvetítéssel
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A gazdaság egyértelmű dominanciája érvényesül, és a gazdaság erős autonómiáját biztosító közvetítő mechanizmusok épülnek ki, melyek
korlátozzák a politika hatását a gazdaságra.

Egyirányú közvetítő mechanizmus épül ki a gazdaságtól a politika felé, ezt biztosító érdekcsoportosulások, politikai akarat- és szerveződési
keretek, szervezetek formájában. Megvalósul a politika erős önállósulása és emancipálódása a gazdaság alól, de úgy, hogy a politikai szféra
autonóm működése nem zavarhatja a gazdaság működését. (A klasszikus kapitalizmus kora.)

2. A politika erős dominanciája egyirányú közvetítésekkel

A politikai szféra primátusa érvényesül, a gazdaság autonóm funkcionálása lényegében megszűnik, csak a politikai akaratot közvetítő
mechanizmusok épülnek ki, ez lényegében a szocialista tervutasításos gazdálkodási szisztéma. A gazdaságból a politikai rendszerbe
átmenő érdek- és politikai-akarati közvetítő mechanizmusok, a gazdasági autonómia politikai garanciái hiányoznak. Legkifejlettebb formája a
hadikommunizmus, de idetartozik a tervgazdaságon alapuló szocialista politikai irányítás és gazdálkodás rendszere is.

3. A gazdaság dominanciája kétirányú közvetítő mechanizmusok mellett

A kétirányú közvetítő mechanizmus révén kölcsönösen korlátozza a politika és a gazdaság egymás autonómiáját. A kétirányú közvetítő
mechanizmusok (a gazdaságból a politikai rendszer, s a politikai rendszerből a gazdaság felé) egyszerre biztosítják a két létszféra autonómiáját
és egymás kölcsönös meghatározottságát. A politikai döntések a közvetítések révén gazdasági mozgásokká változnak, és a gazdasági alapú
érdektörekvések politikai konfliktusok formájában közvetítődnek a politikai szféra felé. A politikai konfliktusok gazdasági harmonizációja és a
gazdasági konfliktusok politikai harmonizációja a kétirányú közvetítés révén a gazdaság dominanciája mellett valósul meg. (A legfejlettebb
kapitalista társadalmak gazdasági és politikai rendszerének összekapcsolódása.)

4. A politika dominanciája, fokozatosan kifejlődő kétirányú közvetítő mechanizmusokkal a gazdaság és a politika között

Ez a politikai tevékenység fokozatos visszaszorulását jelenti saját érvényes működési területére, egyúttal a gazdaság fokozatos
emancipálódását a politika alól. A gazdasági érdektörekvések politikai akarattá válását biztosító demokratikus közvetítő mechanizmusok és
intézmények épülnek ki a gazdaság felől a politika felé, ami egyúttal biztosíték a gazdaság relatív autonómiájának megőrzésére. A politika felől
a gazdaság felé a politikai akaratot közvetítő mechanizmus megmarad, és ez történelmi távlatokban egyre határozottabban biztosítja a politikai
akaratképzés keretében kialakult döntések érvényesülését a gazdaságban. Ez a folyamat és társadalomszervezés az „átmenet” időszakára
jellemző az 1990-es évek elején. Az „átmenet” lényege: a diktatúrából és a túlállamosított gazdaságból a demokrácián és a piaci gazdálkodáson
alapuló társadalomba való átmenet, közelítve a 3. pontban jelölt társadalmi berendezkedéshez.

A társadalmi alrendszerek totalitásán belül a két legjelentősebb alrendszer konkrét történeti összekapcsolódása rendkívül változatos típusokban
valósul meg. A gazdaság és a politika konkrét összekapcsolódási módja társadalmi rendszerenként eltér, bár egy-egy társadalmi rendszeren belül
is változatos formákban valósulhat meg, sőt a fejlődés egyes szakaszaiban is átalakul összekapcsolódásuk módja. Egy-egy társadalmi rendszeren
belül megállapítható a tipikus, a formációra jellemző összekapcsolódási mód. Ezért helyesebb társadalmi-gazdasági-politikai rendszerekről vagy
formációkról beszélni. A formációspecifikus jegyeket – a tulajdoni, a munkamegosztási és a rétegviszonyok mellett – ki kell egészítenünk nemcsak
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a politikai-hatalmi viszonyokkal, de a gazdaság és a politika összekapcsolódási módjának ismérveivel is. Különösen fontos ez akkor, ha az
adott társadalmi-gazdasági-politikai rendszerben a politika konkrét túlsúlyossága, dominanciája érvényesül. Így pl. a szocializmus társadalmi
berendezkedése teljesen érthetetlen a politikai berendezkedés nélkül, mivel a gazdasági rendszer és struktúra maga is politikai meghatározottságú.

Az egyes gazdasági-politikai-társadalmi formációkat és rendszereket a következőképpen jellemezhetjük:

Az ősközösség jellemzője, hogy a politikai szféra még nem alakult ki, elkülönült közhatalom nincs, így semmiféle kapcsolatot nem találunk a gazdaság
és politikai rendszer között. Az erkölcsi, a vallási viszonyok egymást áthatva funkcionálnak a társadalmi reprodukciós folyamatokban, a rokonsági,
a termelési, a gazdasági és a vallási-ideológiai viszonyokkal összefonódva közvetlenül termelési funkciókat töltenek be.

Az ősközösségből való kifejlődés többféle útja-módja ismeretes, és nincs egyetemesen érvényes fejlődési vonal. Vannak, akik a feudalizmust,
mások a kapitalizmust, megint mások a szocializmust tartják olyan egyetemes társadalmi formációnak, amelyen keresztülmegy minden, a civilizáció
felé haladó társadalom. A „germán út” bejárásával egyes társadalmak közvetlenül a feudalizmusba jutottak el az ősközösségből. Más társadalmak
fejlődési útja az „ázsiai államdespotizmuson” keresztül vezetett a feudalizmusba, vagy a rabszolgatartó társadalmon keresztül jutottak el oda. Az
„antik rabszolgatartó” út összekötő fejlődési irány volt sok társadalom számára az ősközösség és a feudalizmus között.

A társadalmak fejlődésének ezt a sokféle útját azért érdemes feleleveníteni, mert a gazdaság és a politika viszonya, összekapcsolódási módja és főleg
ezek történelmi egymásutánja rendkívül változatos társadalomfejlődési utakat, módokat mutat fel. Nincs tehát egyetemes fejlődési út a gazdaság
és a politika átalakuló viszonyában.

Az ősközösségből a civilizáció felé az „ázsiai államdespotizmuson” keresztül fejlődő társadalmakban sajátosan alakult a gazdaság és a politika
viszonya. A társadalmi összprodukció folyamatában elkülönült, önállósult funkcióval rendelkező politikai szféra nem alakult ki. Ez nem azt jelenti, hogy
politikai intézmények és kapcsolatok nem jöttek létre, hanem azt, hogy a politikai intézmények és kapcsolatok egybefonódtak a vallási, a termelési, a
rokonsági intézményekkel és folyamatokkal. Ezért nem találunk stabilizálódott és határozott politikai struktúrát ebben a formációban. A gazdaság és
a politika viszonya itt nem jelenik meg relatíve elkülönült létszférák viszonyaként, elkülöníthető funkciókkal és közvetítésekkel. A politikai szféra és
intézményei a rokonsági-területi viszonyokkal összemosódottan, egymásba csúszva, a termelési-gazdasági viszonyokba zártan funkcionálnak. Ilyen
értelemben jellemezhetjük az „ázsiai államdespotizmust” a gazdaság és a politika viszonya kapcsán úgy, hogy ebben a formációban a gazdaság és
a politika lényegileg funkcionálisan nincs szétválasztva, és a gazdaságba zárt politika felett a gazdaság egyértelmű dominanciája érvényesül.

A társadalomfejlődés „antik” útja során emancipálódott először a gazdaság alól a politika, önálló funkciója révén a politikai szféra levált a gazdaságról.
Ez az emberiség történetében az első fejlődési szakasz, amelyben határozottan elvált egymástól a gazdasági és a politikai szféra, és amelyben a
politika dominanciája érvényesült. Az emberiség egészének fejlődéséhez viszonyítva ez azonban nagyon szűk területen és viszonylag rövid időn
keresztül érvényesült, de hatása az emberiség fejlődésére rendkívül jelentős volt.

A rabszolgatartó formációt követő vagy az ősközösségből közvetlenül a feudalizmusba torkolló társadalmak fejlődési szakasza az ún. „germán út”,
amelyben a politika és a gazdaság sajátos viszonya alakult ki. Ezt röviden úgy jellemezhetjük, hogy a magánszféra, a gazdaság közvetlenül politikai
jellegű, és a politikai szféra közvetlenül

„magán-” és gazdasági jellemzőkkel bír. A politika és a gazdaság funkcionálisan relatíve elkülönül ugyan, de a jobbágy, a hűbérbirtok, az iparos
korporáció, a tudós korporáció stb., a tulajdon, a kereskedelem, a társadalom, az ember viszonyai politikai jellegűek voltak, a magánszféra egésze
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politikai jellegű. A politika és a gazdaság közvetítések nélkül, közvetlenül és együtt határozták meg az egyének és rendek gazdasági és politikai
státusát, jogállását, a társadalmi kapcsolatok rendszerét. A gazdasági és a politikai mozzanat direkt és közvetítések nélküli egysége, együttessége
a gazdaság dominanciája mellett valósult meg.

A polgári forradalmak után a politika és a gazdaság kapcsolatának legfontosabb jellemzője a két létszféra funkcionális szétválása, mindkét
szféra erős autonómiájának érvényesülése. A gazdaság autonómiáját a politikai beavatkozás elé állított erős korlátok biztosították, és fordítva, a
politika autonómiáját a gazdaságtól való függetlenedése. A két létszféra autonómiáját és elválasztását biztosító intézmények egyúttal a közvetítést
megvalósító mechanizmusok is köztük. A gazdaság autonómiáját politikai és jogi intézmények biztosították (a szabad gazdasági verseny, a
szerződési szabadság, a tulajdonszerzés és -felhasználás szabadsága és korlátlansága stb.). A politikai szféra autonómiáját a gazdaságtól való
függetlenítés biztosította. Ahhoz azonban, hogy a gazdaság dominanciája a politika felett egyértelmű maradjon és ne veszélyeztesse semmi,
hatékony közvetítő intézményekre volt szükség a gazdaság felől a politika felé. Olyan hatékony közvetítőkre, amelyek biztosították egyrészt azt, hogy
a politika ne tudjon a gazdaságba beavatkozni (a politikai beavatkozás tilalma a gazdasági folyamatokba), másrészt viszonylagos megrázkódtatás
nélkül tudja közvetíteni a gazdasági érdekkonfliktusokat a politika felé, azért, hogy azokat politikailag hatékonyan kezelve, leszerelve-harmonizálva
elsődlegesen gazdasági és csak másodlagosan politikai stabilitást biztosítson. A gazdaság és a politika között kialakult közvetítők (politikai pártok,
választási eljárások, politikai testületek, az állami érdek-képviseletek, az autonóm helyi szervek, a politikai akaratképzés szervei, intézményei
és eljárásai, a „nyilvános okoskodás”és a közvélemény stb.) lényegileg egyirányú hatásuk ellenére is a politikai demokrácia intézményeinek a
kialakulását biztosították. Ennek az egyirányú közvetítő mechanizmusnak a kialakulása siettette annak a társadalmi igénynek az egyre határozottabb
megfogalmazását, amely követelte a gazdaságba való beavatkozást, a politika intervencióját a gazdaságba, most már nemcsak gazdasági, de a
szociális és a politikai stabilitás érdekében is.

A demokratikus politikai közvetítő intézmények, az érdek- és akaratképző eljárások és szervezetek, a politika gazdasági intervenciója révén
nem csupán a politikai szféra, hanem a gazdasági szféra számára is továbblépési lehetőséget teremtettek. A gazdaság és a politika viszonyára
konkretizálva, ez egyet jelentett a politika felől a gazdaság felé kiépített közvetítő mechanizmusok megjelenésével. Idetartoznak a monopóliumellenes
törvényektől kezdve, a bér- és szociális intézkedések, a tőkeakkumuláció korlátozása, a versenykorlátozás tilalma, a tarifa- és kollektív szerződések,
a tervgazdálkodás bevezetése, az állami tulajdon növekedése, a gazdálkodó állam megjelenése (amiről kiderült, hogy nem feltétlenül a
legtehetségtelenebb gazdálkodó, ahogyan azt J. St. Mill állította) stb. A politika felől a gazdaság felé kialakuló közvetítések nem szorították ki a
korábbi közvetítő mechanizmusokat. A gazdaság és a politika között kialakult kétirányú közvetítő mechanizmusok biztosítják azonban továbbra is
a gazdaság dominanciáját. A politikai rendszer hatása fokozatosan kezd erősödni, de a közvetítő mechanizmusok továbbra is biztosítják azt, hogy
mindkét létszféra megőrizze viszonylag nagyfokú autonómiáját, a politikában a politikai, a gazdaságban pedig a gazdasági törvényszerűségek és
ésszerűségek érvényesülhessenek. A politika nem hatja át direkt módon a gazdasági szférát. Ahhoz, hogy a gazdaságban politikai és a politikában
gazdasági törekvések érvényesülhessenek, a közvetítő mechanizmusok láncolatán kell lebontódniuk, átalakulniuk a befolyásolni kívánt létszféra
törvényszerűségei és ésszerűségei alapján.

A politikai létszféra legerőteljesebb dominanciája, túlsúlyos meghatározó szerepe a gazdaság felett a diktatórikus szocializmusokban valósult meg.
A két létszféra viszonyában a politikai rendszer meghatározó szerepe egyértelműen érvényesült. Ezt az érvényesülést a politika felől a gazdaság felé
kiépített bonyolult és erős közvetítő mechanizmus – a politikai elhatározásokat közvetítő tervgazdálkodás mechanizmusa – biztosította. A szocialista
társadalmak fejlődésének – különösen kezdeti időszakában – jellemző vonása volt nemcsak az erősen átpolitizált gazdaság, de a többi létszféra
erős átpolitizálása is. A politika erős dominanciája a politikai tevékenység és irányítás túlzottan extenzív kiterjedéséhez vezetett. Politikai megítélés
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tárgyává váltak olyan jelenségek is, amelyeket nem lehetett hatékonyan politikai eszközökkel befolyásolni (öltözködés, divat, tudati beidegződések,
kulturális szokások és értékek stb.).

A politikai szféra törvényszerűségei érvényesültek a gazdasági szférában. A gazdaság „politikába zártan” működött. A gazdasági ésszerűség, a
gazdasági törvényszerűségek és megfontolások nem érvényesülhettek. Az érdektörekvéseket közvetítő mechanizmusok fokozatos kiépülése a
politikai rendszer felé a gazdasági viszonyokban keletkező érdekkonfliktusokat politikailag kezelhetővé tette, és egyúttal biztosította, illetve növelte
a gazdasági szféra relatív önállóságát. Ezt jól mutatja azoknak a gazdasági törvényszerűségeknek a listája (értéktörvény, értékarányos ár, a hitelek
gazdaságszervező funkciója, a hitel- és pénzintézetek gazdálkodó tevékenysége a közhatalmi elosztó funkciójukkal szemben, a kereskedelmi
ésszerűségek érvényesítése, a fogyasztói igényekhez igazodó termelési szerkezet, a gazdasági verseny, a differenciált bérezés stb.), amelyeket
a szocializmus utolsó két évtizedében a magyarországi reformok során „rehabilitáltak”. A magyarországi reformok során egyre inkább felismerték,
hogy a politikai rendszer túldetermináló szerepét meg kell szüntetni, a különböző létszférák törvényszerűségeinek érvényesüléséhez mozgásteret
kell biztosítani. Elfogadták, hogy a gazdaság és a politikai rendszer között ki kell építeni a gazdaságból a politikai rendszerbe való hatékony átmenetet
biztosító közvetítő mechanizmusokat (érdek- és politikai tagoltságot közvetítő intézményeket, érdekintegráló politikai fórumokat, akaratképző és
érvényesítő szervezeteket és eljárásokat stb.). A modern társadalmi berendezkedést, amely a létszférák és alrendszerek funkcionális szétválásán
alapul, az 1987 után kibontakozó átmenet valósította meg.

Röviden áttekintve a gazdaság és a politika viszonyát a társadalomfejlődés különböző szakaszaiban és formációiban, láthattuk, hogy milyen sokféle
változatban, összekapcsolódási formában valósult meg a kapcsolat a politika és a gazdaság között.

A gazdasági rendszer történetileg konkrét lehetőség- és mozgásteret határoz meg a politikai döntések és akaratok számára. Ezen a mozgástéren
belül a konkrét alternatívák közötti választás a politikai rendszer funkciója. A választás érdekek által meghatározott, és a konkrét hatalmi
erőkonstellációk függvénye. A választott politikai alternatíva alakítja a gazdasági viszonyokat, és e funkciója révén érvényesül a politikai rendszer
funkcionális meghatározó szerepe a gazdasággal szemben. A politikai döntések révén átalakított gazdasági rendszer átalakítja a politikai szféra
mozgásterét, új és új politikai döntések meghozatalát igényelve.

A társadalom érdekviszonyai és a politikai rendszer
A társadalom gazdasági-termelési viszonyai és a politikai-hatalmi viszonyok között rendkívül szoros a kapcsolat. A politikai viszonyokat gazdasági
érdektörekvések hatják át, amelyek a gazdaságot a politika számára közvetítik, ugyanakkor a gazdasági viszonyokat érdekkötött politikai döntések
alakítják. A politikai viszonyok „ökonomizálódása” és a gazdasági viszonyok „átpolitizálódása”, a gazdasági és politikai viszonyok kölcsönös áthatása
rendkívül erőteljes a társadalomban.

Mindezekből következik, hogy az érdektörekvések és konfliktusok hatékony politikai kezelése a politikai stabilitás és a demokratikus hatalomgyakorlás
legfontosabb feladata.

Az érdekrendszer politikai akaratok és cselekvések formájában csatolódik be a politikai rendszerbe, ezért annak – a döntési-hatalmi rendszer mellett
– a legfontosabb tartalmi összetevője. A politikai vezetés konkrét érdekeket elfogadva, azokat döntési akarattá változtatva próbálja meg alakítani
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a társadalom érdekviszonyait és azokon keresztül a társadalom tagjainak cselekvését, ezzel magát a társadalmat. Azt mondhatjuk tehát, hogy a
politikai rendszernek nem valamiféle önmagáért való funkciója az érdektörekvések felszínre hozatala és becsatornázása, hanem e funkciójának
megvalósításán keresztül tudja betölteni a társadalom fő folyamatainak irányítását.

A politikai rendszer a társadalom legdinamikusabb alrendszere, amelynek alapvető funkciója a társadalom politikai tartalmú irányítása. Ezt a funkcióját
a leghatározottabban a társadalom érdekrendszerén és az érdekeltségi viszonyok alakításán keresztül képes megvalósítani. A társadalom politikai
irányítása tehát egyúttal az érdekrendszer alakítását is jelenti.

A politikai rendszer hatékony funkcionálását az biztosítja, ha a társadalomban objektíve meglévő érdekmozgások politikai mozgásként becsatolódnak,
megfogalmazódnak a politikai rendszerben, és ennek révén születnek meg a politikai döntések. Ez biztosítja egyúttal az érdekkonfliktuson alapuló
politikai feszültségek megismerését és megismerésük után a megoldásukat is.

A társadalom érdekrendszeréről és az érdekek rangsorolásáról, hierarchiájáról kialakított kép alapvetően meghatározza a hatalomgyakorlás
mechanizmusát, annak kiépítését. Ezért fontos az, hogy a hatalmi rendszer felépítése egy megszüntethetetlen és normális létében érdektagolt
társadalomból és az érdekviszonyokra épülő politikai tagoltságból induljon ki.

A társadalomban meglévő érdekek valóságos társadalmi súlyuknak megfelelő rangsorolását a nyilvánosan működő és ellenőrizhető, érdek-
képviseleti mechanizmus biztosíthatja. Ha az érdektörekvések nincsenek a nyilvános politikai fórumokon való megjelenésre demokratikusan
„kötelezve”, akkor a nem formalizált, átláthatatlan csatornák felé haladnak, befolyásos személyeket és szervezeteket keresnek meg, és
ellenőrizhetetlenné válnak.

A demokratikus hatalmi rendszerek lényege az érdektörekvések nyilvános „becsatornázása” a politikai rendszerbe, az érdektörekvések egymást
pontosító, ütköztető nyilvános rangsorolása s újrarangsorolása.

Az érdekek politikai természete és jellemzői
Az érdektörekvések az egyén személyiségi összetevői közül a leginkább politikai természetűek. Ezt az állítást alátámaszthatjuk azzal, hogy az
érdek minden esetben politikai akarati objektiválódásra, kifejeződésre törekszik. Az érdek mint személyiségi összetevő politikai-akarati burokban
jelenik meg, válik tulajdonképpen felismerhetővé. Az érdekek politikai természetét bizonyítja továbbá az is, hogy minden egyes politikai-hatalmi
berendezkedés érdekviszonyokban gondolkodik, egyrészt meghatározott csoport-, réteg-, osztályérdeket preferál, választ saját politikájának
ideológiailag alátámasztott alapjává, másrészt ez a politikailag preferált érdek a továbbiakban mint szelekciós alap funkcionál a társadalomban
keletkező érdekek kezelése során. Más szóval: a politikai vezetés a társadalom irányítása során a társadalom érdekviszonyaira kíván hatni, a
társadalom érdekviszonyait meghatározott irányba kívánja befolyásolni, mert csak így képes társadalompolitikai céljainak eléréséhez a társadalom
tagjait megnyerni.

Az érdekek társadalmi mozgásterének elemzése előtt érdemes közelebbről megvizsgálni az érdeknek mint egyfajta személyiségi elemnek a tartalmát.
Az érdek olyan személyiségi elem, amely a legközvetlenebbül határozza meg az egyének, a csoportok politikai gondolkodását és magatartását. Ezért
is tekinthetjük az érdeket a legpolitikusabb tartalmú és jelentőségű személyiségi összetevőnek. Az egyén érdekrendszere személyiségének leginkább
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meghatározó jelentőségű eleme. Az egyén ismereti és érzelmi struktúrája, személyiségének alapvető beállítódása, cselekvési késztetettsége
alapvetően érdekrendszere révén meghatározott.

Az egyén érzelmi, ismereti és érdekrendszere, szükségleti késztetettsége olyan dinamikus rendszer, amelynek valamely mozzanata – a cselekvést
igénylő konkrét társadalmi szituációtól függően – elsődleges hatást fejt ki a magatartás meghatározásában, anélkül, hogy a többi személyiségi
elem hatása teljesen megszűnne. Valamelyik személyiségi elem pillanatnyi háttérbe szorulása a konkrét szituációban tehát nem jelenti annak
megszűnését, funkciótlanná válását.

Az érdek a szükségletkielégítési szempontból konfliktusos társadalmi szituációkban válik alapvetően meghatározó személyiségi mozzanattá. Az
érdek a szükséglettel van a legszorosabb kapcsolatban. A szükséglet az egyén, a csoport számára fontos javak (anyagi, kulturális, szellemi stb.)
iránti belső igény. Az egyén szükségletei hierarchizáltak, tehát vannak alapvető és kevésbé fontos szükségletei. A legalapvetőbb anyagi szükségletek
kielégítése után tudatosul, fogalmazódik meg belső igényként a kulturális, a szellemi, a politikai szükséglet. A szükségletek egyéni hierarchiája az
alapja az érdekek társadalmi hierarchizáltságának. A társadalmi viszonyokat – így a politikai-hatalmi viszonyokat is – konkrét egyének hordozzák,
ebből és az érdekek politikai színezetéből következik, hogy a politikai rendszer, a politikai hatalmi viszonyok, a politikai szervezetek érdekviszonyokkal
telítettek, tehát a politikai szervezetek, a politikai irányító testületek nem az érdekviszonyok felett lebegnek, hanem maguk is érdekviszonyokkal
átitatottak. A politikai szervezetek kiemelkedő szerepe nem abban van, hogy mintegy az érdekviszonyok felett lebegve rangsorolják a társadalomban
létező érdektörekvéseket, miközben ők maguk mentesek az érdekviszonyoktól, hanem abban, hogy olyan hatalmi pozícióban vannak, amelynek
során – bár ők maguk is érdekviszonyokkal telítettek – képesek a társadalom érdekviszonyait politikai döntések révén befolyásolni. A hatalmi
pozícióban levő szervezetek e tevékenységük során saját különös érdekeiket és az általuk képviselt csoport vagy réteg különös érdekét általános
társadalmi érdekként fogalmazzák meg.

A társadalom érdekrendszerén belül a gazdasági érdekek, a gazdasági szférában keletkező érdektörekvések a leginkább politikai jelentőségűek. A
politikai jelentőségű gazdasági érdekek jellemzőit röviden a következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az érdektörekvések mindig szükségletkielégítési szempontból konfliktusos szituációkban keletkeznek. Az egyéni szükségletkielégítési törekvések
akkor kerülnek egymással konfliktusba, ha a szükségletkielégítési törekvések, igények és az azok kielégítésére rendelkezésre álló javak között
eltérés van. A legfontosabb szükségleti igények messze meghaladják azoknak a javaknak (kulturális javak, hatalomból való részesedés, anyagi
természetű javak, iskolákba, szervezetekbe való bejutás stb.) a körét, amelyek a szükségleti igények kielégítésére szolgálnak. Hangsúlyozzuk,
hogy nemcsak az anyagi természetű javakra gondolunk, hanem az olyan társadalmi javakra is, mint például a hatalomból való részesedés, vagyis
a döntések birtoklása, az oktatási intézményekbe való bejutás vagy a szellemi, kulturális jellegű javak. A szükségletkielégítési igények állandóan
meghaladják az azok kielégítéséhez rendelkezésre álló javakat, s ebből az ellentmondásból következik, hogy az egyéni és a csoportigények
csak egymás rovására tudnak érvényesülni. Ez az ellentmondás az, amelynek a következtében a szükségletkielégítési igények ütközéséből és
konfliktusából kialakulnak az érdektörekvések és érdekkonfliktusok. Azt mondhatjuk tehát, hogy nem minden szükségletkielégítési igény válik
érdektörekvéssé, hanem csak azok a szükségleti igények válnak érdektörekvésekké, amelyek egymással konfliktusba kerülnek.

2. A politikailag releváns egyéni érdektörekvések, éppen a más érdektörekvésekkel való konfliktusos természetükből következően, minden esetben
csoport- és közösségi viszonyokhoz kötődnek. Az érdektörekvések konfliktusos természete szinte szükségszerűvé teszi, hogy az azonos
társadalmi viszonyok között élő egyének felfigyeljenek azokra az érdektörekvésekre, amelyek az ugyanolyan társadalmi viszonyok között élő
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egyének érdektörekvéseként jelennek meg. Az azonos érdektörekvések csoportosulása, csoportérdekként való megjelenése szükségszerű azért
is, mert mint csoportérdekek hatékonyabban képesek háttérbe szorítani a velük szemben ható egyéni és csoportérdekeket és elősegíteni a
csoportérdekként integrált egyéni érdek kielégítését. Bár az egyéni érdekekből indultunk ki, ez nem feledtetheti, hogy a csoport-, réteg- és
osztályérdekek uralják a politikai-hatalmi viszonyokat. A csoport-, réteg- és osztályérdek minőségileg más, mint az egyéni érdek, de csak azokból
eredeztethető, sőt a csoport- és rétegérdek mint integrált érdek nemcsak az egyéni érdekből ered, hanem azokba kell „visszatérnie”, igazolódnia,
tehát kétirányú folyamat játszódik le: az egyéni érdekek csoportérdekké integrálódnak, és „leválnak” az egyénekről, az integrálódott csoport- és
rétegérdekek viszont a konkrét egyének tudatában mint egyéni érdekmozzanatok tudatosulnak, válnak az egyén érdekrendszerének tartalmává.
Az egyéni érdekek csoport-, réteg- és osztályérdekké való integrálódási folyamatában egyszerre történik meg az egyéni érdekek „letisztulása”,
pontosabbá válása, az érzelmi és változó elemek kiszűrése és a csoporthoz tartozó egyének közös érdektartalmának lényegi érdekösszetevőként
való felismerése és rögzülése. A csoport- és rétegérdekben mint minőségileg más érdekben egy letisztult és lényegkoncentrált, összesűrűsödött
érdektörekvés jelenik meg. Ez a letisztulás és a közös érdek pontosítása különböző vitákon, kompromisszumkötési kísérleteken keresztül valósul
meg. A politikai rendszerben már ezek a csoport-, réteg- és osztályérdekek jelennek meg, feszülnek egymásnak, kerülnek konfliktusba egymással.
A demokrácia alapkövetelménye, hogy az egyéni érdekek minél szélesebb, makrotársadalmi szintű csoport-, rétegérdekekké integrálódjanak, s
így kezelhetővé váljanak.

3. Az érdekek az egyének szubjektumának részeként léteznek és funkcionálnak, ennyiben tehát az érdek a szubjektum összetevője. Az egyén
szubjektív érdektörekvése minden esetben objektiválódásra törekszik. Az érdekobjektiválódás formája az egyszerű verbális kifejeződéstől kezdve,
az esetleg tudományos mélységű ideológiai megalapozásig, rendkívül sokszínű lehet. Az egyének szubjektív érdektörekvéseit tulajdonképpen
csak annak objektiválódott, megfogalmazott formájából ismerhetjük meg, vagyis azokból a szóban kifejezett törekvésekből, igényekből vagy
konkrét magatartásokból, esetleg ideológiailag alátámasztott politikai megfogalmazásokból, amelyek megjelenítik az egyének és a csoportok
érdekeit. Az érdek „mutatkozik meg” és hat a munkalassításban, a teljesítménytaktikázásban, a plakátragasztásban és a választási agitációban,
valamely politikai szervezet anyagi támogatásában vagy egy politikai program kidolgozásában egyaránt. Az érdek szubjektív volta nem mond
ellent annak, hogy az egyéni és csoportérdekek az objektív társadalmi létfeltételek által meghatározottak. Az objektív társadalmi létfeltételek
meghatározott érdekirányultságot, érdektartalmat idéznek elő.

4. Az érdekek konfliktusos természetéből következik, hogy politikai akaratként való megfogalmazásuk során lejátszódik az a szociálpszichológiában
jól ismert összefüggés, hogy a „MI”-érdek minden esetben az „ŐK”-érdek konfliktusos kapcsolatában fogalmazódik meg, pontosul. Ezt a jelenséget
a visszatükröződő érdektudat összefüggéseként jelölhetjük. Az egyik csoport érdekének megfogalmazódása minden esetben felszínre hívja a
vele szemben ható csoportérdekeket. Az egymással szemben ható érdektörekvések elősegítik a saját csoportérdekek és a vele szemben ható
csoportérdekek pontosítását, a közöttük meglévő ellentmondás tisztázását, kiélezését vagy megszüntetését. E nélkül, tehát a különböző érdekek
pontos megfogalmazása és tudatosítása nélkül, tudatos érdekkompromisszumról nem is beszélhetünk.

5. Az érdekek ütköztetésével egy időben játszódik le az érdekek integrálódása. Azok az érdektörekvések képesek konfliktusok vállalására, amelyek
előzetesen csoport-, réteg- és osztályérdekként összegződtek. Az érdekintegrálódás növeli meg legjobban a konfliktusvállalás és végigharcolás
képességét. Makrotársadalmi szinten az érdekintegráció legfőbb eszköze a politikai szervezet. A politikai szervezetben integrálódott csoport-,
réteg- és osztályérdek egyrészt a közös érdek alapján politikai azonosulást biztosít a szervezethez tartozók számára, másrészt a leghatékonyabb
politikai fegyvert, a „szervezeti fegyvert” adja tagjai kezébe saját egyéni érdekeik érvényesítésére, más réteg- és osztályérdekekkel való
konfliktusok vállalására és az érdekkonfliktus sikeres végigharcolására.
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6. Az érdektörekvések, érdekérvényesítési esélyeik megnövelése céljából a társadalomban kialakult hatalmi pozíciók megszerzésére törekednek.
Az érdekmozgások a politikai-hatalmi szférában hatnak, ezért az érdekviszonyok elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a politikai-hatalmi
viszonyokkal. A legjelentősebb érdektörekvések a legmagasabb hatalmi státuszok és pozíciók körül szerveződnek meg, hiszen alapvető céljuk az,
hogy a politikai rendszer keretében születő döntések tartalmává váljanak, és ehhez a döntést hozó hatalmi státuszokat, szerveket kell megnyerniük.

7. Az érdektörekvések irányultsága, vagyis hogy milyen szervezeti pozíciók, státuszok, intézmények körül csoportosulnak elsősorban, kiket akarnak
meggyőzni érdekeik fontosságáról, a legfőbb mutatója a státuszok, pozíciók, szervezetek tényleges hatalmi erejének.

8. Az érdektörekvések alapvető célja, hogy a nekik megfelelő tartalmú döntést érjék el a politikai rendszerben. Mégpedig azért, mert az
érdektörekvések akkor tudnak hatékonyan visszahatni keletkezési színterükre – a társadalom gazdasági stb. viszonyaira –, ha a politikai döntések
tartalmává válva mint politikai akarati előírások fogalmazódnak meg, és csatolódnak vissza a gazdasági viszonyokra. A politikai döntések minden
esetben érdektartalmú akarati elhatározások. A politikai döntés egybeolvasztja a politikai akaratot az érdekkel.

Az érdekek funkcionálásának színtere
Az érdektörekvések a politikai és a többi társadalmi alrendszer között funkcionálnak. A társadalom gazdasági viszonyaiban keletkező egyéni és
csoportérdek-törekvések közvetítik a politikai rendszer számára a tulajdoni, a munkamegosztási, az elosztási és más gazdasági viszonyokat.
Vagyis a tulajdoni, a munkamegosztási, az elosztási viszonyok nem a maguk meztelenségében tárgyai a politikának, hanem az azokat megjelenítő
érdekviszonyok közvetítése révén. A politika sem a maga meztelenségében kíván hatni a gazdasági viszonyokra, hanem az azt közvetítő
érdekviszonyokon keresztül tudja befolyásolni és egyáltalán érzékelni a társadalom gazdasági viszonyait, amelyeket konkrét emberek hordoznak.

A társadalmi viszonyok és alrendszerek elemzése során azonban nemcsak a gazdasági-termelési viszonyokat kell „megszemélyesíteni” abban az
értelemben, hogy a termelési viszonyokat és az azok keretében keletkező érdekviszonyokat olyanként fogjuk fel, mint amelyeket konkrét egyének
hordoznak és jelenítenek meg, hanem a politikai-hatalmi viszonyokat is konkrét személyekhez kell kötnünk.

A gazdasági viszonyok keretében keletkező alapvető érdektörekvések politikai-akarati megfogalmazódásra törekedve a politikai rendszerbe
csatolódnak be. Ezek során az érdekviszonyok és érdektörekvések hajszálérrendszerén keresztül a gazdasági viszonyok „felszívódnak”,
közvetítődnek a politikai rendszerbe. A politikai rendszerbe felszívódott érdektörekvések pedig politikai döntési tartalommá válva, döntések
formájában csatolódnak vissza a gazdasági szférába. A politikai döntések meghatározott irányba befolyásolják a gazdasági viszonyokat oly
módon, hogy a gazdasági viszonyokat hordozó konkrét egyének törekvéseit meghatározott irányba befolyásolva alakítják a társadalom tulajdoni,
munkamegosztási, elosztási viszonyait. A gazdasági rendszer tehát a politikai döntések által alakított szféra, s a politikai döntések pedig a politikai
hatalom által elfogadott érdektörekvéseket csatolják vissza a gazdasági rendszerbe. A politikai rendszer ökonomizálását és a gazdasági rendszer
átpolitizálását a mindkettőben jelen lévő közvetítő rendszer, a társadalom érdekviszonyai biztosítják.

Az átpolitizált gazdaság és az ökonomizált politikai rendszer között éppen azért lehet hatékony közvetítő az érdekrendszer, mert (bár változó
formában) mindkettőben jelen van. A politikai rendszer és a gazdasági rendszer között természetesen nincs merev határ, sőt, bizonyos értelemben
úgy kapcsolódik egymáshoz a két társadalmi alrendszer, hogy a köztük levő határ elmosódik. Ez az elmosódó határ is mozgó határ a két alrendszer
között.



A GAZDASÁGI RENDSZER ÉS A
POLITIKAI RENDSZER VISZONYA

21

Az érdektranszformáció folyamata és szakaszai
Abból indultunk ki, hogy a társadalom gazdasági viszonyai „nem merednek a maguk meztelenségében a politika szemébe”, hanem az
érdekviszonyokon keresztül közvetítődnek és csatolódnak be a politikai rendszerbe, s ennek során az érdektörekvéseken keresztül a gazdasági
viszonyok „felszívódnak” a politikai rendszerbe. Ezt a megállapítást pontosítanunk kell azzal, hogy a gazdasági érdekek a maguk meztelenségében
még nem tárgyai a politikai mozgásoknak és megítéléseknek. Az érdektörekvéseknek meghatározott transzformációs mechanizmuson kell
keresztülmenniük ahhoz, hogy a politikai megítélés során figyelembe lehessen őket venni, világossá és kezelhetővé váljanak az érdekkonfliktusok,
és egyáltalán legyen esély érdekkompromisszumok megkötésére.

Az érdekek transzformációs mechanizmusának három szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az érdekek a legegyszerűbb gazdasági
törekvések formájában, gazdasági szolidaritásérzésként nyilvánulnak meg. Az érdekek transzformációjának második szakaszában – de még a
gazdasági viszonyokon belül maradva – az egyéni gazdasági szolidaritásérzések, gazdasági érdektörekvések csoportérdekké integrálódnak azáltal,
hogy felismerik az egyének a velük azonos társadalmi-gazdasági viszonyok között élő egyének azonos érdekeit és mások velük szemben ható
gazdasági törekvéseit és érdekeit. Az érdekek kifejeződésének e szakaszában az érdekek még a gazdasági viszonyokon belül maradnak ugyan, de
mivel már csoport- és rétegérdekekként fogalmazódnak meg, ezáltal már közösségi, tehát politikai viszonyokat is érintenek, elemi politikai töltéssel
bírnak. Az érdektranszformálódás harmadik szakaszában az egyéni és csoportérdek-törekvések az általánosítás olyan szintjére emelkednek,
amelyen kifejezett politikai akarattá integrálódnak, s politikai követelések formájában jelennek meg. Ez az a szakasz, amelyben a politikai akaratként
megfogalmazott érdektörekvések a politikai rendszerbe átmennek, ezzel összekapcsolják a két alrendszert.

Az érdekek politikai akaratként való megjelenése azért alapvető fontosságú, mert az érdekviszonyok csak ebben a formájukban alakíthatók,
kezelhetők, tervezhetők és rangsorolhatók politikailag hatékonyan. Az érdektranszformáció harmadik szakaszában – éppen az érdekérvényesítési
esélyek megnövelése céljából – az érdektörekvések már túlnőnek a szűk gazdasági réteg- és csoportkorlátokon és -viszonyokon. Ebben a
szakaszban már más csoportérdekekkel „kapcsolatba” kerülve, a közel álló rétegek érdektörekvéseinek a „felvállalására”, az azokkal való politikai
szövetségre törekednek. Ezen a szinten az érdektörekvések már ideológiai burokban jelennek meg.

Az érdektörekvések mozgásának ez a szakasza már nyíltan politikai színezetű: az érdektörekvések megütköznek egymással, egymás háttérbe
szorítására törekednek, az egyes csoportok saját törekvéseiket általános társadalmi érdekként fogalmazzák meg. Az egyes társadalmi csoportok és
rétegek érdektörekvései a társadalom politikai rendszerének hatalmi viszonyaiban érdekérvényesítési esélyt növelő mozgásokba kezdenek, abból a
célból, hogy a politikai döntések meghozatala során számukra kedvező érdekszelekció és érdekrangsorolás következzék be. Az ideológiai, politikai,
akarati formába burkolódzó érdektörekvések és érdekmozgások ebben a szakaszban már a politikai-hatalmi viszonyok keretében léteznek, s hatnak,
alárendelve a politikai-hatalmi erőkonstellációk alakulásának, a politikai-hatalmi szféra sui generis törvényszerűségeinek.

Abból indultunk ki, hogy az érdekmozgások – azok transzformációja révén – mint politikai törekvések kerülnek be a politikai rendszerbe, a politikai-
hatalmi szférába. A politikai rendszer visszahatása pedig a politikai döntések révén történik meg, amelyek során a gazdaság átpolitizálódik, politikai
keretet és tartalmat kap. A gazdaságpolitikai döntések éppen ezért nem érdekneutrálisak, hanem valamilyen érdekszelekciót, érdekrangsorolást
közvetítő politikai-akarati elhatározások, amelyek a gazdasági viszonyokban keletkező alapvető érdekviszonyokat meghatározott irányba alakítják,
befolyásolják, vagy megerősítik a meglevőket, esetleg új és új érdektörekvéseket indítanak el. A politikai döntések akkor lesznek hatékonyak, ha
képesek személyi érdekeltségeket teremteni, az újonnan keletkező érdektörekvésekre tudatosan építeni.



A GAZDASÁGI RENDSZER ÉS A
POLITIKAI RENDSZER VISZONYA

22

Az érdektranszformáció előbb elemzett három szakaszát politikai szervezetek és intézmények, politikai garanciák, normatív jogosultságok és
kötelezettségek biztosítják. Ha a gazdasági viszonyokban keletkező érdekek politikai akaratként való kifejeződése – az előbb említett három
szakaszon keresztül – nincs biztosítva, a gazdasági érdektörekvések mint „meztelen”, pillanatnyi érzelmekkel telített gazdasági érdekszolidaritások
hatnak, de mindenképpen hatnak, mivel létük megszüntethetetlen. A politikai vezetés számára azonban jórészt kiszámíthatatlan lesz a hatásuk,
politikailag kezelhetetlenek maradnak, és ezért szinte csak romboló hatásuk lesz még akkor is, ha egyébként politikai tárgyalásokon meg lehetne
oldani az érdekkonfliktusokat. A politikai vezetés által kezelhető, megismerhető és hatásaiban kiszámítható érdektörekvések csak azok, amelyek
politikai akarattá integrálódva, más érdekkel nyíltan szembekerülve fogalmazódhatnak meg a politikai szervezetekben és tárgyalásokon.

Az érdekviszonyok hatása megszüntethetetlen a társadalomban, ezért ahhoz, hogy politikailag hatékonyan befolyásolni, a kívánatos irányba alakítani
lehessen őket, elengedhetetlen követelmény a gazdasági viszonyok keretében keletkező és a társadalom konkrét egyénei és csoportjai által hordozott
érdektörekvések és érdektagoltságok felszínre hozatala, képviseleti fórumok keretében való nyílt megfogalmazása, ütköztetése és szelektálása és
ennek révén rangsorolása. Ezt a demokrácia intézményrendszere és garanciái hivatottak megvalósítani.

Az érdekérvényesítés típusai
Az érdekérvényesítésnek sokféle spontán, kollektív, szervezeti, nyilvános és nem nyilvános formája van, s szinte mindegyik előfordul minden politikai
rendszerben. A diktatúrákban természetesen nem működhetnek a demokratikus érdekképviseletek és tárgyalási formák. Viszont a demokráciákban
is hatnak és funkcionálnak spontán, nem kidolgozott, nem formalizált és nem is nyilvános érdekérvényesítő mechanizmusok.

1. Spontán, burkolt, nem szabályozott érdekérvényesítés. Az érdekérvényesítés leghétköznapibb formája, erősen érzelmekkel telített, gyakran
váratlanul tör ki, előkészület és előzetes egyeztetések nélkül. Gyakori formája a munkalassítás, a teljesítmény-visszatartás – munkabeszüntetés
nélkül. Az egyének vagy kisebb csoportok érdekeit sértő intézkedésekkel szemben gyakori a spontán szolidaritásvállalás és támogatás előzetes és
formális egyeztetés nélkül. Elsősorban azon csoportok kezében hatékony érdekérvényesítő eszköz a teljesítmény-visszatartás, a munkalassítás, a
szabályokat, előírásokat szigorúan betartó „pozitív-lassító sztrájk”, amelyek stratégiai jelentőségű pozíciókban vannak egy-egy munkafolyamatban,
amelyeknek a teljesítmény-visszatartása az egész folyamatot veszélyezteti, esetleg lehetetlenné teszi. Ezzel elkerülik a „vadsztrájk” szankcióit,
s nem kell belemenni a hosszadalmas sztrájkmegelőző tárgyalási folyamatba. Gyakran alkalmazták ezt az érdekérvényesítő eszközt a sztrájkot
tiltó diktatúrákban, így a diktatórikus szocializmusokban is.

2. Tárgyalásos érdekképviselet és érdekérvényesítés. Nem szervezeti, de előkészített csoportos érdekérvényesítő akció és eszköz. Nincsenek, vagy
nem tartják be a hosszadalmas tárgyalási folyamatokat, többnyire nagy tömegek, csoportok által alkalmazott eszköz.

Az érdekeit érvényesíteni kívánó csoport tisztában van a vele szemben ható, érdekeit sértő intézkedéssel, változtatással, és ezekkel szemben
pontokba szedett, egyértelmű és egymás között egyeztetett követeléseket fogalmaz meg. Gyakran képviselőt vagy tárgyaló delegációt
választanak, de ezek megbízatása eseti, ad hoc jellegű, és állandó vezető vagy szervezeti hatalommal nem jár. Az álláspontok és az ellenérdekek
világosak, intellektualizáltak, nem a spontán szolidaritás integrálja az érdekérvényesítőket, hanem a közösen felismert és elismert érdektörekvés.
Politikailag kezelhető formája az érdekérvényesítésnek, mivel tárgyalásos eljárásra terelhető.
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Az érintett csoportok a hasonló helyzetben lévők vagy a velük szolidaritást vállalni hajlandó csoportok létszámának az emelésével próbálják meg
növelni érdekérvényesítő képességeiket, javítani tárgyalási pozícióikat.

3. Szervezeti érdekérvényesítés. A szakszervezetek, szakmai szövetségek, korporációk széles tömegekre támaszkodó érdekérvényesítő
eszköze. Többnyire hivatásos politikusok, választott vagy kinevezett vezetők tárgyalásain zajlanak, intézményesített érdekegyeztető,
kompromisszumkereső formákban. Az érdekmeghatározott követeléseket és álláspontokat előzetesen megvitatták, szakértők érveivel, adataival
támasztották alá. Ez a demokrácia tipikus érdekegyeztető és -érvényesítő eljárása. Éles és végső esetben alkalmazott eszköze a meghatározott
előzetes eljárásokon keresztül meghirdetett vállalati, szakmai, iparági vagy általános sztrájk.

4. Érdeklobbizás. Az USA-ból elterjedt és átvett intézményes és nyilvános érdekképviselet egy-egy konkrét készülő döntés kapcsán. Ma már
professzionálisan működő és bejegyzett lobbik szakszerűen előkészítik és felmérik egy-egy érdek érvényesítésének az esélyeit. Felkészült
szakértők elemzéseire támaszkodva, vállalkozásként – s nem pedig az adott réteg- vagy csoportérdekkel azonosulva – vállalják a döntések
befolyásolását.

5. Informális érdekkijárás, érdeklobbizás. Közös érdekei által integrált szakmai, politikai, területi stb. csoport befolyásos képviselőinek
érdekérvényesítő akciója és tevékenysége. Befolyásos, egy adott döntés kapcsán erős hatalmi pozícióban lévő személyt, vezetőt, döntés-
előkészítőt, döntéshozó testületek tagjait keresik meg, kérik támogatásukat.

A tárgyalások és a teljesítések nem nyilvánosak, de annál hatékonyabbak lehetnek. Gyakori az informális érdekcsoportok viszonosságon alapuló
kölcsönös támogatása. Magas pozíciókban lévő vagy ezekbe bejutott érdekképviselők gyakran alkalmazott érdekérvényesítő eszköze. Átcsaphat
szakmai klikkesedésbe, nehezen ellenőrizhető, s ezért antidemokratikus.

Diktatúrákban vagy erősen centralizált szervezetekben azonban, ahol hiányoznak a nyilvános és demokratikus érdek-képviseleti intézmények, a
rossz döntéseket racionalizáló és jó irányba befolyásoló szerepük lehet. A vezetők, vezető testületek érdekbeszámító, érdekeket elfogadó szerepe
gyakran racionalizálhatja a várható döntést, javítva annak szakmai és érdekkompromisszumos tartalmát.

6. Az állami (parlamenti és önkormányzati) érdekképviselet. Az érdekképviselet közvetett, nyilvános, integrált, testületi fórumokon megvalósuló
formája és eszköze. A modern és demokratikus politikai rendszerekben az érdekképviseletnek csupán egyik – gyakran nem is a leghatékonyabb
–, de nélkülözhetetlen formája. Ez az érdekképviselet a pártok által közvetített érdektagoltságot jeleníti meg, artikulálja a parlamenti és a helyi
önkormányzati testületekben.

A politikai döntések: közvetítők a politikai és a gazdasági rendszer
között

A gazdasági rendszer és a politikai rendszer között ható, funkcionáló és összekapcsoltságukat biztosító két legfontosabb közvetítő rendszer: 1.
a gazdaságban keletkező érdektörekvések, amelyek politizációjuk során politikai vélemények, akaratok, követelések, támogatások formájában
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csatolódnak be a politikai rendszerbe (input hatások), 2. a politikai rendszerben keletkező döntések, amelyek a politikai hatalom érdekmeghatározott
akarati elhatározásai, a hatalom kényszerítő erejével támogatott célkitűzések (output hatások). A politikai döntések a hatalmi mechanizmus
legszembetűnőbb és legjellemzőbb megnyilvánulásai. Tükrözik a hatalmi erőviszonyokat, a hatalom jellegét és bizonyos értelemben a hatalom
minőségét is.

A társadalom gazdasági viszonyai leginkább érdekek képében, míg a társadalom politikai-hatalmi rendszere és viszonyai leginkább döntések
formájában fejeződnek ki. Ezért a politikai döntések elemzése mindig is egyik központi kérdése volt a politikaelméletnek. A politikaelméleti vizsgálatok
mellett a döntéselméleti, az igazgatástudományi és a szervezetszociológiai (újabban játékelméleti) vizsgálatok tekintették elsőrendű feladatuknak a
döntések és a döntési mechanizmusok vizsgálatát.

A politikai döntések részletesebb elemzése előtt érdemes elidőzni a döntések általános kérdéseinél.

Döntéselméleti alapok
A döntés legáltalánosabb értelemben alternatívák közötti választás. Minden emberi tevékenység kiiktathatatlan összetevője az alternatívák közti
választás, a döntés. Ennek társadalomontológiai alapja a mindennapi lét objektíve alternatív szerkezete. Ebből következik, hogy minden társadalmi
viszonyban az egyén számára valóságosan is többféle döntési alternatíva létezik, s ezek között az alternatívák között az egyén választ. Az
alternatívák társadalmi viszonyokhoz és szituációkhoz kötötten konkrétak. A konkrét alternatívák társadalmilag és történelmileg meghatározott
objektív mozgástérben vetődnek fel. Az objektíve alternatív szerkezetű mindennapi lét konkrét alternatívái közötti választás céltételezés formájában
valósul meg. Az objektíve lehetséges konkrét alternatívák közötti választás, céltételezés újabb alternatívák között választó döntéseket indít el. A
társadalmi folyamatokban és az azokhoz kötődő interperszonális viszonyokban születő döntések összekapcsolódnak más személyeknek alternatívák
között választó, célkitűző döntéseivel. Az egyének, csoportok, szervezetek és intézmények döntései objektív korlátai mások döntéseinek. A
mindennapi lét konkrét alternatívái nemcsak szituációhoz kötötten objektívak és konkrétak, hanem hierarchizáltak is. Hierarchizáltságuk azzal függ
össze, hogy az egyes döntési alternatívák soha nem egyenlő értékűek. Sőt, az értékelési alap megválasztásától függően más-más alternatívát
tekinthetünk helyesnek, kívánatosnak ugyanabban a helyzetben.

Az objektíve alternatív szerkezetű mindennapi lét keretében az egyéni célkitűzések mellett megkülönböztetjük a másodlagos teleologikus
tételezéseket, mint olyan célkitűző döntéseket, amelyek tárgya másik ember vagy emberek csoportja, akiket a választott célnak megfelelő és a
kitűzött cél elérését megvalósító egyéni döntések meghozatalára kívánnak befolyásolni.1

A társadalmi gyakorlat történései egyéni és másodlagos – és ezek által befolyásolt egyéni – teleologikus tételezések formájában megjelenő
döntéseken alapulnak. A mindennapi lét döntési aktusait – jelentőségük alapján – három fő csoportba sorolhatjuk:

1. Az interperszonális viszonyok egyéni döntései, 2. a társadalmi folyamatokat irányító politikai döntések, 3. a szervezeti döntési folyamatok.

1 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájához, I–III. Magvető, Budapest, 1976.
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Minden vezetői tevékenység alapvető eleme a döntés. A döntés mint feladat a vezetői munka minden szakaszában és a vezetés minden szintjén
jelentkezik. Bár a vezetés- és a döntéselmélet sok képviselője helyezi a döntést a vezetési funkció gyújtópontjába, mégsem azonosítják a vezetést
a döntéssel.2 Ismertek azonban a vezetést a döntéssel azonosító felfogások is.3

A társadalmi és a közösségi viszonyokat befolyásoló, alakító döntések ma már szinte minden esetben szervezeti döntések. Ez fordította a
döntéselméleti kutatásokat a szervezeti döntések felé. A szervezeti döntési folyamatok jelentősége tehát a szervezetek elterjedésével állandóan
nő. H. A. Simon szerint a szervezetek „döntéshozó mechanizmusok”, illetve olyan rendszerek, amelyekben a vizsgálódás középpontjába a döntési
folyamatok elemzését kell állítani.

Ebből következően a szervezeteken belüli kapcsolatok közé tartozik minden olyan folyamat, amely a döntésekkel kapcsolatos. „A szervezetekben a
döntések továbbítása nemcsak vertikálisan, de horizontálisan is megvalósul” – Simon kifejezésével: „laterálisan az egész szervezetben.”4

A politikai rendszer hatalmi-irányító rendszere: szervezetek rendszere, mégpedig olyan szervezetek rendszere, amelyeknek az a fő feladatuk, hogy
döntéseket, hatalmi-akarati elhatározásokat hozzanak. Nemcsak a közigazgatásra igaz az a megállapítás, hogy – kissé leegyszerűsítve ugyan, de
– lényegileg három állandó funkciója van:

1. a döntéshozatal, 2. a döntések végrehajtása, 3. a végrehajtás ellenőrzése.5

Ezek a funkciók képezik a tágabban körülhatárolható politikai irányítás tartalmát is. A politikai döntések döntéshozásra (végrehajtásra, ellenőrzésre)
létrehozott szervezetek tevékenységének az eredményei. A döntés szervezeti magatartás. A szervezeti magatartás pedig döntéshozó magatartás.
A döntés mint eredmény felfogható szervezeti keretekben összekapcsolt – érdekek és hatalmi viszonyok által meghatározott – magatartások
következményeként.

Az egyes döntések rendszerszerűen összekapcsolódó folyamatok alkotóelemei. Ezért elsősorban a döntési folyamatok, a döntések hierarchizált
és egymással összekapcsolt mechanizmusa tarthat számot a tudományos vizsgálódásokra. A politikai hatalom rendszerszerűen összekapcsolódó
erőviszonyai, érdekkötöttségei és tagoltsága, ideológiai tartalma és célkitűzései is nem a döntésekben mint végeredményben, hanem a döntési
folyamatok egészében tükröződnek a maguk teljességében.

A döntési folyamatot egyrészt az jellemzi, hogy az alternatívák közötti választást megelőzik a döntés-előkészítő és követik a döntést realizáló
tevékenységek. Másrészt az, hogy a döntések (különösen a szervezeti döntések) hierarchikusan elrendezett döntési mechanizmusokban születnek,
annak részeiként kapcsolódnak be a döntések láncolatába. Ennek következtében a korábbi és a magasabb szintű döntések korlátozzák, keretek
közé szorítják a későbbi döntési alternatívákat. Az objektív társadalmi létfeltételek objektív korlátai mellett tehát a korábbi és a magasabb, az erősebb
hatalmi pozíciókhoz kötődő döntések a legfontosabb, a döntési alternatívákat korlátozó tényezők. A döntések alternatívaszűkítő szerepe mellett
megkülönböztetjük a döntési konfliktusokat, amelyek a vertikális és a horizontális dimenzióban egyaránt előfordulnak. A döntési konfliktusok már

2 Susánszky János: A döntés és a döntés-előkészítés szervezéselméleti megközelítésben. In: Vezetési ismeretek, II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 13.
3 Maynard, H. B.: Top Management Handbook. McGraw-Hill, New York–Toronto–London, 1958.
4 Simon, H. A.: The Administrativ Behavior. A Study of Decision making process. In: Administrativ Organizations. MacMillan Comp., New York, 1948, 32–33.
5 Pinero, Jean megállapításait idézi Lőrincz Lajos: A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981, 168.
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meghozott döntések ütközései, amit vagy a hierarchikusan magasabb pozícióban levő döntés előnyben részesítésével és az ellenkező döntés
háttérbe szorításával, vagy újabb – az ütköző döntési tartalmakat kompromisszumban feloldó – döntés meghozatalával lehet kiküszöbölni.

A szervezeti-döntési folyamat szakaszai: 1. a döntési feladat felmerülése, 2. az információszerzés, 3. a döntési variánsok kidolgozása, 4. a választás
(a szűk értelemben vett döntés) a döntési alternatívák között, 5. a végrehajtás megszervezése, a végrehajtási döntések meghozatala, 6. a döntések
végrehajtása, 7. a végrehajtás ellenőrzése, információk visszacsatolása a döntési centrumhoz, 8. újabb döntési igény felmerülése. H. A. Simon a
döntési folyamatnak csupán három szakaszát különbözteti meg: 1. a vizsgálódás szakasza, amelyben a döntésre tekintettel információkat szerzünk a
környezetből, 2. a döntési variánsok és alternatívák kidolgozása, elemzése, a lehetséges következmények feltárása, 3. a választás (a szűk értelemben
vett döntés) a döntési alternatívák között.6

Optimális és/vagy kielégítően racionális döntések
A döntéshez szükséges feltételek, amelyek nélkül döntésről nem beszélhetünk: 1. az alternatívák objektív léte, 2. a döntési szituációhoz kötődő relatív
mozgástér, 3. a választás felelős vállalásának a lehetősége. A döntéshez szükséges feltételek megléte esetén is hatnak bizonyos döntéskorlátozó
tényezők. Az optimálisan racionális döntést korlátozó legfontosabb tényezők: 1. a döntést hozók ismereteinek korlátozottsága, 2. a döntés
végrehajthatóságáról, illetve a végrehajtás következményeiről való korlátozott ismeretek, 3. az optimális variáns megvalósításához szükséges
eszközök (anyagi erőforrások, hatáskör, hatalom, idő, a végrehajtásra alkalmas szervezet és szakemberek) hiánya, 4. a politikai döntések esetében
erős korlátozó tényező a szemben álló érdekkötött döntési akaratok hálózata, az adott döntést ellenző szervezetek, csoportok, személyek döntést
korlátozó autonómiája, hatalma, 5. ugyancsak a politikai szféra döntéseinek sajátos korlátozó tényezője lehet valamely ideológia, illetve annak
tartalma, mivel a politikai döntések (különösen a stratégiai döntések) mindig erősen ideológiai színezetű akaratelhatározások.7

Az optimálisan racionális döntés meghozatalának személyi, a döntéshozó személlyel kapcsolatos szociológiai feltételei: 1. a döntéshozó érdekeltsége
az optimális döntés meghozatalában, 2. a döntéshozó tényleges lehetősége arra, hogy az általa optimálisnak ítélt döntést meghozza, 3. a döntéshozó
rendelkezésére álljanak a döntéshez szükséges kellő mennyiségű és minőségű információk, 4. a döntési folyamat demokratikus kerete és tartalma.8

A döntéselmélet központi problémája a racionálisan optimális döntés meghozatala. Azon tudományok (elsősorban a vezetés-, a szervezés-, a
döntéselmélet) képviselői, akik a döntési folyamatokat az érdek-, hatalmi és az interperszonális viszonyoktól megfosztva vizsgálják, elméletileg és
gyakorlatilag is elérhetőnek tartják a racionálisan optimális döntések meghozatalát. Sőt, Oskar Lange szerint a praxeológiának mint új tudománynak
az a feladata, hogy racionális cselekvéstudományként, a racionális cselekvés logikája alapján elősegítse optimális (köztük gazdasági és társadalmi)
döntések meghozatalát.9

H. A. Simon, aki a szervezeteket döntéshozó rendszereknek tekinti, a szervezetszociológia központi kérdésének pedig a döntési folyamatok
elemzését, a leghatározottabban tagadja az optimális avagy „teljesen racionális” döntések meghozatalának lehetőségét. Bármilyen, a döntésekkel

6 Simon, H. A.: I. m. 32–33.
7 Részletesebben lásd: J. Wiatr: A politikai viszonyok szociológiája. Kossuth, Budapest, 1980, 181–183.
8 Hegedűs András: A vezetéssel összefüggő szociológiai problémák. In: Vezetési ismeretek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1966.
9 Langer, Oskar: Optimális döntések. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1966.
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foglalkozó tudományos (a vezetés- és szervezéselméleti, döntéselméleti, a közgazdaságtani, a játékelméleti, a statisztikai, a politológiai) elemzés
alapján megvalósíthatatlannak tartja a „teljesen racionális döntés” meghozatalát. Véleménye szerint a „teljesen racionális” döntésekkel kapcsolatos
elképzelések egy hamis axiómán alapulnak, azon, hogy van egy mindentudó döntéshozó személy vagy testület, illetve ilyeneket ki lehet választani,
akik képesek az összes döntési alternatívát és azok következményeit előre látni. Mivel ez az axióma hamis, ezért sem elvileg, sem gyakorlatilag
„teljesen racionális” döntéseket nem lehet hozni a szervezetekben és a társadalmi folyamatokban.10

A valóságos emberi gondolkodás „sem nem tökéletesen racionális, sem nem irracionális” – vallja H. A. Simon. Minden ember racionalitása erősen
korlátozott. A szervezetek fő feladata éppen a korlátozott egyéni racionalitások ellensúlyozása.11

A vezetőnek vagy a vezető testületnek nemcsak joga, de kötelessége is döntések meghozatala, sőt a lehető legjobb döntések meghozatala.
H. A. Simon idézett gondolatát, a „teljesen racionális” döntés lehetetlenségéről, azzal egészíti ki, hogy a döntések meghozatalakor „kényszerű
racionalitásra” kell törekedni. A döntéshozó testület vagy személy könnyen belátja, hogy könnyű kielégítő döntési alternatívákat találni, de nehéz
megfelelő döntéseket hozni. A sikeres döntéshozó az optimálisan racionális döntésekkel szemben a  „kielégítő döntésekre” törekszik. A vezetés-
és döntéselmélet másik nagy alakja, Ch. I. Barnard szerint a vezetőnek adható legjobb és leginkább kipróbált jó tanács – s tegyük hozzá, hogy a
politikai gyakorlatban különösen megszívlelendő –, hogy „nem szabad olyan parancsokat kiadni, amilyeneket az alárendeltek nem tudnak vagy nem
akarnak teljesíteni”.12 Az ideológiai premisszák vagy sajátos szakmai racionalitások alapján meghozott döntések végrehajtását nemritkán a döntést
végrehajtani, a végrehajtást ellenőrizni hivatott szervezet (bürokrácia) akadályozza meg. A politikai vezetés és a társadalom által egyaránt helyesnek
ítélt döntések meghozatalát és végrehajtását akadályozó szervezeti rendszer ellenállását a legnehezebb megtörni. Max Weber kissé szkeptikus
megállapítása mély igazságot tartalmaz: „... ha egyszer a bürokrácia teljesen kiépült, a legnehezebben szétzúzható társadalmi képződmények közé
tartozik.”13 Ennek fényében még fontosabb annak hangsúlyozása, hogy a döntést hozó szervezeti rendszer reformja, demokratikus és racionális
döntések meghozatalára képessé tétele csak rendkívül összehangolt erőfeszítés eredménye lehet, sőt több követelmény együttes érvényesítése
mellett valósulhat meg. Ezek a követelmények: 1. A politikai-hatalmi vezetés viszonylag egységes akarata legyen a döntést hozó apparátus
demokratizálására és racionalizálására irányuló törekvés, s ne hatalmi harcok húzódjanak meg mögötte.14 2. A döntést hozó apparátus reformja
felülről, központilag irányított kell hogy legyen. 3. A reformot centralizáltan kell végrehajtani. 4. Viszonylag rövid idő alatt be kell fejezni. Mondhatni
kíméletlen egyértelműséggel, minden ellenállást leküzdve kell végrehajtani. 5. A döntési apparátus reformjának totálisnak, tehát a szervezeti rendszer
minden területére kiterjedőnek kell lennie. Ezek nélkül a követelmények nélkül a döntéshozó szervezeti rendszer demokratizálására és működésének
racionalizálására irányuló reformokat maga a döntést hozó szervezet szabotálja el, saját szervezeti érdeke szerint alakítja a változásokat, a formális
változások mögött megőrizve a régi szervezeti és hatalmi viszonyokat. A meghozott döntéseket a címzettek számára utasításban, határozatban,
parancsban, jogszabályban stb. közzé kell tenni. A közzétett döntésekkel szemben támasztható főbb követelmények: 1. A címzettek számára érthető
legyen. 2. Egyértelmű legyen, ne hagyjon kétséget az iránt, hogy a címzettektől mit várnak el. 3. Kimerítő legyen (teljes és hiánytalan). 4. Tömören
tartalmazza a döntést, ne tartalmazzon felesleges szavakat, megállapításokat, kitérőket.

10 Simon, H. A.: Public Administration. New York, 1950.
11 Simon, H. A.: „The Administrativ Behavior”. MacMillan, New York, 1947.
12 Barnard, Ch. I.: Functions and Pathology of Status System in Formal Organizations. In: Industry and Society. McGraw-Hill, New York, 1946, 120.
13 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1967, 268.
14 Ennek a dilemmának a kitűnő történelmi elemzését a magyar közigazgatásra vonatkozóan lásd: Gyarmati György: Politikai szempontok érvényesülése a tanácsrendszer előkészítő munkálataiban.
Történelmi Szemle, 1981, 2, 178–190.
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A politikai döntések jellemzői
A politikai döntések legfontosabb specifikumai, amelyekkel a döntésekről eddig írottakat ki kell egészíteni, az az, hogy a politikai döntések mindig
érdekmeghatározott akarati elhatározások, a hatalmi viszonyokhoz kötődnek, és ma már többnyire szervezeti keretekben születnek. Vagyis a politikai
döntések érdek-, hatalmi és szervezeti viszonyokba ágyazottan születnek.15 A társadalom érdek- és ezen alapuló politikai véleménytagoltságából
következően minden politikai döntést – amely maga is valamilyen érdeket, döntési-akarati formában előnyben részesít – érdek- és politikai alapon
ítélnek meg a politikailag tagolt társadalomban. A makrotársadalmi-politikai döntések másodlagos céltételezések. A politikai hatalom és irányítás
legszembetűnőbb megnyilvánulásai a meghozott döntések és azok egymásra épülő mechanizmusa. Ezen az alapon elég széles körben elfogadott
állítás, hogy a hatalom: a döntések intézményes birtoklása. A döntések birtoklása pedig eszközjellegű az érdekek érvényesítéséhez képest. Így
kitágítva, a hatalom: a döntések tényleges birtoklása az érdekek érvényesítése céljából.16 A politikai döntési folyamat sajátos formája a döntési akarat
kialakulásának és az érdekkötött politikai alternatívák közötti választásnak. Ebben a folyamatban érdek- és hatalmi mozzanatokon túl különböző
szakismeretek, szakmai racionalitások ötvöződnek egybe. A politikai döntési folyamatok demokratikus kerete és tartalma biztosítja leginkább az
adott döntési feladattal kapcsolatos lehető legtöbbféle szakracionalitás harmóniáját. A különféle szakmai racionalitások a politikai akaratképződés,
az alternatívák közti választások folyamatában mint hatalmi összetevők korlátozzák egymást, ugyanakkor relatív érvényesülési szabadságot is
engednek egymásnak. A legfontosabb szakracionalitások, uralmi összetevők, hatalmi mozzanatok: a technokrácia, a bürokrácia, a logokrácia, a
demokrácia.17

A politikai döntések esetében különbséget kell tenni a döntési variánsok és a döntési alternatívák között. A döntési variáns egy már eldöntött, tágabb
cél eléréséhez vezető megoldási módot jelöl, tehát egy tágabb vagy távlati politikai döntéshez képest eszköz jellegű döntési megoldási mód, amelyet
a döntés-előkészítő hivatásos apparátus tár a döntéshozó elé. A politikai döntési alternatíva ezzel szemben stratégiai jellegű és jelentőségű, melyet
eltérő csoportérdekek alapján elkülönülő politikai erőcsoportok vázolnak fel.

A politikai döntések és döntési folyamatok optimalizálása az egyik legnehezebb gyakorlati feladat, de az elméleti állásfoglalás sem könnyű ebben
a kérdésben. Egyetértünk J. Wiatr megállapításával: „A politikai döntés optimalizálása természetesen egészen más dolog, mint a gazdasági vagy
technikai döntések optimalizálása, a politikai döntéshozó sokkal összetettebb jellegű választás előtt áll.”18

Természetesen a politikai döntés is választás, de az a „hatalomért folyó harccal vagy a politikai hatalom gyakorlásával kapcsolatos cselekvésekkel”
kötődik össze.19

A hatalom gyakorlásával kapcsolatos politikai döntések optimalizálását vizsgálhatjuk tehát aszerint, hogy e választások célokra (esetleges távlati
célokra) vagy a célok elérése végett alkalmazott eszközökre vonatkoznak. Tovább bonyolítja a politikai döntések optimalizálását az, hogy különösen
a célokra vonatkozó döntések erősen ideológiai tartalmúak, valamilyen ideológiai szemléleti állásfoglalást is jelentenek. A politikai döntési alternatívák

15 Ennek részletesebb kifejtését a szerzőtől lásd: A döntésmechanizmus érdek-, hatalmi és szervezeti környezete. Társadalmi Szemle, 1979, 3.
16 Bauman, Z.: Általános szociológia. Kossuth, Budapest, 1967; T. Parsons: Essays in Sociological Theory. The Free Press, Glencoe, Illinois, 1954; Gombár Csaba: Kísérlet egy hatalomelmélet
kidolgozására. In: Politika és politikatudomány. Gondolat, Budapest, 1982, szerk.: Bihari Mihály; Héthy–Makó: Munkások, érdekek, érdekegyeztetés. Gondolat, Budapest, 1978.
17 Gombár Csaba: I. m.
18 Wiatr, J.: A politikai viszonyok szociológiája. Kossuth, Budapest, 1980, 181.
19 Uo. 180.
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korlátozó tényezői a hatalmi erőviszonyok, az érdekkötöttségek és a végrehajtó szervezet használhatósága, működési képessége. E tényezőktől
nem szabad elvonatkoztatni a politikai döntések optimális tartalmának vizsgálata során, mivel a politikai gyakorlat kötöttségei (a hatalmi erőviszonyok,
a társadalom érdekviszonyai, a döntést hozó és végrehajtó apparátus képzettsége, alkalmassága, szociálpszichológiai kötődései stb.) alapján
megítélve egy politikai döntést, az adott időszakban optimális lehet, míg az elméleti elemzés és a retrospektív – az adott helyzettől elvonatkoztató –
értékelés alapján az adott döntést rossznak, helytelennek minősíthetjük. Úgy tűnik, hogy a politikai döntések optimalizálásának, egyúttal a hatalom
minőségének is a legjobb biztosítéka a hatalom demokratizálása. Mégpedig azért, mert a demokratikusan meghozott, végrehajtott és ellenőrzött
döntések képesek a legtöbbféle értékelési követelményhez igazodni, a legkülönfélébb stratégiai, eszköz-, szakmai, ideológiai követelménynek, a
hatalmi erőviszonyoknak és az érdektörekvéseknek leginkább megfelelni.

A politikai döntésmechanizmus demokratizmusának legfőbb biztosítékai – most csupán a politikai követelményekre utalva: 1. a többség elvének
biztosítása a döntések meghozatalakor, 2. a kisebbségi vélemények védelme, 3. a döntési alternatíva (nem csupán a döntési variáns) állításának
szabadsága, 4. a döntési folyamatok nyilvánosságának biztosítása, 5. a döntéshez szükséges információs források alternativitása, 6. a döntések
utólagos korrekciójának intézményes lehetősége.

A politikai döntések érdek-, hatalmi és szervezeti viszonyokba ágyazottságát és ideológiai meghatározottságát azért kell mindig szem előtt tartani,
mert a gazdasági viszonyokban keletkező konfliktusok, érdektörekvések nem egyszerűen átváltoznak politikai döntésekké20, hanem a felsorolt
kondicionáló tényezők hatása közben változnak érdekkötött, hatalmi elhatározásokká a döntési mechanizmus szervezeti viszonyai között. A politikai
rendszer aktív visszaható és determináló hatása – a gazdasági és a többi társadalmi alrendszerre – a politikai döntések révén valósul meg. A politikai
döntések rendszere mint közvetítő mechanizmus funkcionál a politikai rendszer és a többi társadalmi alrendszer között.

20 Erről részletesebben lásd az amerikai strukturalista-funkcionalista irányzat feldolgozását, amelyet ismertet a szerző: A politikai rendszer és környezete: funkciók és struktúrák rendszere. Szociológia,
1982, 2, 215–232., illetve ebben a könyvben.
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3. fejezet - A POLITIKA FOGALMA ÉS MEGJELENÉSI
FORMÁI
A politika szó etimológiája (polis, polites, politikon – polity, politics,
policy)

A politika világát, a politikai tevékenységet ma már szinte egyöntetűen (más nyelvek szókészletében is) a politika szóval nevezzük meg, írjuk le. A
„politika” szó eredetileg az ókori görög világ történelméből származott, jelentése bővült, szűkült, változott. Európában a latin nyelv elterjedésével,
a tudomány nyelvévé válva a status szó került előtérbe, majd ismét a politika elnevezést használták a mindennapi életben a politikai jelenségek
megnevezésére.

Polis, polites, politikon

A politika szó a görög nyelvben (valószínűleg indoeurópai örökségként1) megjelent polis szóból ered, amely eredetileg (más nyelvekben is) várat,
erődöt jelenthetett (lásd: Akropolis). Később háromféle értelemben használták a polis szót:

polis = város

polis = a város és környéke, a városállam területe polis = a városállam politikai közössége

A városállam, azaz a polis polgárát politesnek vagy politikonnak – városállam-alkotó lénynek – nevezték, szigorúan megkülönböztetve a városállami
polgári státusszal nem rendelkező metoikosoktól vagy más, politesnek nem minősülő emberektől.

Zoon politikon

A zoon politikon a városállam-alkotó emberi lény, az emberként (erkölcsi lényként, a közjóra törekedve) élő közösségi lény, aki „természeténél fogva
állami életre hivatott lény”2.

Politika

A politika szó Arisztotelész nyolc könyvből álló művének a címe, amelyben a poliszok keletkezését, működését írja le, és rendszerezi a poliszokban
kialakult uralmi formákat. A politiké az államtudomány tárgya, ami a városállamok életének egészével foglalkozik. Az etikával együtt gyakorlati
tudomány, amelyek az emberi cselekvést szolgálják.

1 Lásd Németh György: A polisok világa. Korona Kiadó, Budapest, 1999.
2 Arisztotelész: Politika. Ford. Szabó Miklós. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984, 73.
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Polítia

A polítia a városállamok alkotmányos berendezkedését jelenti, amelyekből 158-at gyűjtött össze Arisztotelész.

Politea

Platón és Arisztotelész a városállamok alkotmányos és uralmi berendezkedését – részben hasonló szempontok alapján, de nem teljesen azonos
– csoportokba sorolták.

Platón két helyes, ideális államformát, uralmi berendezkedést különböztetett meg: az egyik a monarchia, amelyben egy ember birtokolja a hatalmat
és a közjó érdekében gyakorolja azt. A másik az arisztokrácia, amelyben a kevesek, az állam vezetéséhez legfontosabb tudással rendelkező bölcsek
gyakorolják a hatalmat. A kiválóknak kötelező vállalni az uralkodást.

Helytelen, elkorcsosult uralmi, kormányzati rendszerek: a türannia, amelyben a maga önző, egyéni érdekeit érvényesítő uralkodó gyakorolja a
hatalmat, a másik a timokrácia, amelyben a katonák vagy azok egy csoportja uralkodik, a harmadik a demokrácia, a vagyontalan többség uralma. A
negyedik elkorcsosult uralmi berendezkedés az oligarchia, amelyben a vagyonos, pénzimádó gazdagok válnak vezetővé.3

Arisztotelész az uralmi formák tipológiája során szintén az ideális és az elfajzott, elkorcsosult államberendezkedések két nagy csoportját és összesen
hat alaptípusát különbözteti meg aszerint, hogy hányan és milyen elvek, erkölcsi felfogás szerint uralkodnak.

Ideológiák: Elkorcsosult formák:

• monarchia • türannia, zsarnokság

• arisztokrácia • oligarchia

• politea • demokrácia

A polis és a polítia szavakból alkotott politea tehát az egyik ideális uralmi berendezkedést jelöli, amelyben a többség (a vagyonnal rendelkező
középréteg) uralkodik, a törvények és az erkölcsi szabályok szigorú betartása mellett.

Civitas societas

A középkort követően – a tudomány nyelveként használt latin nyelvben – a görög polis szót civitas societas, civitas vel regnum szavakkal fordították,
ami a politikai jogokkal rendelkező polgárok társadalmát, illetve a polgárok uralmát jelentette.

Status

A középkori latin nyelvű tudományban a görög eredetű politika, polítia, politicus kifejezések helyett a státusügyek, státusérdek, státusférfi kifejezések
vették át a politikával kapcsolatos jelenségek megnevezését. Ez összefüggött azzal, hogy a szervezett hatalom, az államhatalom jelölésére a status,

3 Platón: Állam. Platón Összes Művei II. kötet, Európa Kiadó, Budapest, 1984. 6–711. oldal, különösen az 552–645. oldalak.
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stati szót részesítették előnyben, mivel maga a politika világa lényegileg azonos volt az állammal, az állami élettel, az állami ügyekkel. Machiavelli
is ezt a szót használja az 1513-ban készült, de csak 1532-ben, Rómában megjelent művében, amely a szervezett államhatalom (stati) elveiről,
típusairól, az államhatalom megszervezésének és megtartásának törvényszerűségeiről stb. ír.

Corpus politicus

A status szó mellett terjedt el egyre jobban a társadalom politikai világának megnevezésére a „corpus politicus”,vagyis a „társadalom politikai
teste” kifejezés, amely egyre inkább megkülönböztette a politika és az államélet világát a civil társadalomtól, a gazdasági életet is magában foglaló
privátszférától. A gazdasági rendszer és a politikai állam,a privátszféra és az államilag szervezett társadalom elválasztásának igénye a polgári
forradalmak egyik legfontosabb követelménye volt.

A latin nyelvű irodalomban is megjelent, majd a XIX. századra általánossá vált az európai nyelvekben is a politika, a politikai szavak használata az
államot is magában foglaló, de annál tágabb politikai rendszer megnevezésére (politikai pártok, politikai mozgalmak, politikai szabadságjogok stb.).

Polity, politics, policy (policies)

A politika világának sokféleségével, komplexitásával és eltérő dimenzióival függ össze az angol nyelvben használt – politikával kapcsolatos – szavak
differenciálódása.

Az angol nyelvben a politizálásra, a politikai életben való részvételre, a politikai tevékenységre és a politika tartalmára, a kormányzati tevékenységre
és szférára három eltérő formájú és jelentésű szót használnak a politikatudományban.

Az angol polity kifejezés a kormányzati tevékenység (government) megnevezése; a politikai hatalmi rendszer és szervezetek eljárását foglalja
magában, azokra utal.

A politics a politizáló tevékenységet, a politizálást jelenti.

A policy (t. sz. policies) kifejezés a politizálás tartalmára (programok, célok, elvek) utal. A magyar nyelvben szakpolitikát, közpolitikát értünk alatta,
éppen ezért jelzős formában használatos. A „public policy” kifejezés az állami szervek ágazati szakpolitikáját jelöli. Az egyes társadalmi alrendszerek
irányításának, politikai vezérlésének tartalmát jelzős szóösszetételekben olvashatjuk angolul, illetve fordítjuk magyar nyelvre oktatáspolitikának,
egészségügyi politikának, agrárpolitikának, külpolitikának stb.

Politikafogalmak és meghatározások
A politikával foglalkozó politikatudomány művelőinek legfontosabb, legösszetettebb, ugyanakkor talán a legnehezebb feladata a politika fogalmának
meghatározása.

A politikatudomány művelőinek írásaiból viszonylag könnyen össze lehet gyűjteni akár 100-150 olyan politikafogalmat, amely a politika lényegét
kívánja meghatározni.
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A politika világát elemző, kutató szerzők közül nem azoknak a szerzőknek a politikadefiníciói váltak maradandóvá, akik a politika fogalmát egy-
két lényeges elemével (hatalom, közösségi tevékenység, állami tevékenység, döntéshozatal stb.) azonosították, hanem azoké, akik a politikát mint
sok összetevőből álló, eltérő formákban megjelenő és történetileg is változó komplex jelenséget próbálták leírni, társadalmi működését, funkcióit
bemutatni.

A politika fogalmát egy-egy lényeges elemével azonosító, azt kiemelő politikai meghatározások csoportosíthatók, osztályokba sorolhatók.

A politika valamelyik lényeges elemét kiemelő meghatározásokra lássunk néhány – a politikatudományban elterjedt – példát.

• A politika lényege a közösségi viszonyok, a polisz, a városállam életében és irányításában való részvétel (lásd Arisztotelész Politika című művét).

• A politika a „jó élet” megteremtésének művészete és rendszere, az emberi együttélést megteremtő intézmények és cselekvések, továbbá az élet
és a tulajdon biztonságát megteremtő szabályok és intézmények összessége (John Locke).

• A politika és a sikeres politizálás művészete, heurisztikus jelenség, rendkívüli képességekkel rendelkező uralkodók és vezetők képessége és
tevékenysége.

• A politika az egzigenciák (a szükségszerűségek és a lehetőségek helyes felismerésének és azok szerint való cselekvéseknek a) tudománya.

• Az államközpontú politikadefiníció szerint a politika az állami tevékenységek összessége és az abban való részvétel.

• A politika közösségek és a csoportok közötti versengést előtérbe állító felfogása szerint a politika a csoportok közötti viszony és a csoportok
versengése érdekeik érvényesítésére.

• A politika a társadalomban rendelkezésre álló javak, eszközök, státusok és értékek

– az ún. szimbolikus társadalmi tőkék – elosztásának az intézményesült rendszere (H. Laswell, D. Easton, főleg a strukturalista-funkcionalista
irányzat képviselői).

• A politika lényege a csoportok, államok, fajok, etnikumok, vallások, osztályok közötti kibékíthetetlen konfliktusok tudatosítása és azok
végigharcolásának folya-

mata. (A marxizmus osztályharcelmélete. Más szempontból Carl Schmitt felfogása, amely szerint a barát és az ellenség megkülönböztetése a
„politikai” lényege.)

• A politika döntésközpontú meghatározása szerint a politika szabályozott és nyilvános részvétel a közösségi döntések meghatározásában (A. de
Toqueville,

K. Deutsch, R. Pound).
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• A politika lényege a társadalom irányítása a politikai rendszer révén, vagyis kötelező erejű döntések meghozatala révén – egy a társadalom
egészétől és a többi funkcionális alrendszertől elvált és önállósult – alrendszer keretében (N. Luhmann).

• A hatalomközpontú politikadefiníciók szerint a politika nem más, mint az intézményesült hatalomért folytatott versengés. A politika törekvés a
hatalomból való részesedésre vagy a hatalomelosztás befolyásolására, akár államok, akár emberi csoportok között (N. Machiavelli, Max Weber).

• A politika egyetemes komplexus, a társadalom minden szféráját átható és integráló tevékenység (Lukács György).

• A politika, a „politikai” tartalom fogalma a modern társadalomban mindaz, ami „a szabadság univerzális értékének megvalósítása a nyilvánosság
területén” (Heller Ágnes).

• A marxizmus–leninizmus szerint: a politika osztályok közötti viszony. A politika lényege a forradalmi osztályharc. A politika és annak legfőbb eszköze
az állam, amely az uralkodó osztály eszköze a kizsákmányolt osztály elnyomására. Az állam el fog halni a kommunista társadalom forradalmi
úton való megteremtését követően. Ezzel együtt elhalnak a politikai hatalmi viszonyok, a személyek igazgatása helyébe a dolgok és a termelési
folyamatok irányítása lép. Az állam és a politika egyaránt az osztályok közötti antagonisztikus ellentétek kialakulásának terméke, és a kommunista
társadalomban mind az állam mint erőszakszervezet, mind a politikai hatalmi viszonyok elhalnak.

• A politika szabályozott versengés a csoportérdekek érvényesítése céljából (R. Pound).

A politikadefiníciók hihetetlen gazdagsága, sokfélesége magának a politikának (a politikai tevékenységnek, a politikai viszonyoknak és a politika
sajátos tartalmának) a valóságos sokféleségéből ered. Így a politikát lehetetlen a politika fogalmának egyetlen

• egyébként lényeges – elemének a kiragadásával meghatározni.

Célravezetőbbnek tűnik a politika fogalmának komplex (a politika összetevőinek minden lényeges elemét magában foglaló) meghatározása.

A politika komplex magyarázata és a politika fogalmi összetevői
A politika közösségi tevékenység és viszony

A politika közösségi jellegét a Politika című művében már Arisztotelész is hangsúlyozta. A polisz, a városállam a közösségi lét megtestesülése. „…
minden városállamban egy bizonyos fajta közösséget ismerhetünk fel, s minden közösség nyilván a közjó megvalósítására alakult.” (Arisztotelész:
Politika, 71.)

A városállam, vagyis az „állami közösség” a legfőbb jó elérésére törekszik.

A „legfőbb jó”, a „végső cél” az „önmagában való elegendőség (autarkeia)” a „boldog élet”, a közjó elérése, ami csak a városállamban érhető
el. Az ember „természeténél fogva állami életre hivatott élőlény”, zoon politikon, aki az egyéni emberi és a közösségi célokat csak a városállami
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közösségben érheti el. A városállami polgári státussal (polites) nem rendelkező lény politikán kívüli lény, akit Homérosz is csúfolódva „rokontalan,
istentelen, hajléktalan” embernek nevez. A városállami közösség teremti meg az emberi létezés feltételeit, az ember ezért természeténél fogva
törekszik ilyen közösség létrehozására. A városállamot „aki pedig elsőnek megalkotta, az a legnagyobb áldás forrása”. Arisztotelész hangsúlyozza,
hogy „…a városállam természet szerint előbbre való, mint az egyes ember (…), hiszen az egész szükségszerűen előbbre való, mint a rész…”.

A közösségben élő társas élőlények között a városállami közösségben élő ember az egyetlen élőlény, aki az értelmes beszéd képességével
rendelkezik, és ezért kifejezésre tudja juttatni: a jót és a rosszat, az igazságosat és az igazságtalant, a hasznost és a haszontalant. Az ember mint
városállam-alkotó közösségi lény az egyetlen az élőlények között, aki képes a törvény és az erkölcs mércéjét, követelményeit alkalmazni az emberi
cselekedetek megítélése során. Az ember képes – s ezért a legkülönb teremtmény az élőlények között – „ésszel és erénnyel” élni. Az „ember erény
híján a legelvetemültebb és legvadabb s a nemi élvezetben és evésben a legaljasabb lény. Viszont az igazságosság az állami életben gyökerezik;
mert a jog nem más, mint az állami közösség rendje; márpedig a jog szabja meg az igazságot.”

A politika lényege tehát Arisztotelész szerint: a városállami közösségi életben való részvétel az erény és a jog előírásai szerint.

A politikatudomány, az államtudomány (politiké) szorosan kapcsolódik – a másik gyakorlati tudományhoz – az erkölcs tudományához. Mindkét
tudomány a mindennapi gyakorlati cselekvést szolgálja. Az erényen alapuló és törvényeknek megfelelő politika tárgyalására elsősorban a Politika,
továbbá a Nikomakhoszi etika című művében tér ki Arisztotelész.

A politika a hatalom megszerzésére és befolyásolására irányuló tevékenység
Szinte minden, a politika meghatározására törekvő szerző elismeri azt, hogy a hatalom megszerzése, megtartása, működtetése a politika lényegi
eleme, vagy lényeges elemei közé tartozik. Már Platón és Arisztotelész is részletesen elemzi, leírja, csoportokba sorolja a városállamok hatalmi és
uralmi formáit, azok helyes és elkorcsosult változatait, az eltérő hatalmi és uralmi rendszerek törvényszerűségeit.

* * *

Az állam- és politikatudományi gondolkodók között azonban az olasz Niccolò Machiavelli (1469–1527) az első, aki A fejedelem (1513) című művében
egyértelműen és határozottan a hatalmat állítja a politika középpontjába. Machiavelli a politikát a hatalom megszerzésével, sikeres működtetésével
és megőrzésével azonosítja.

Machiavelli szakított azzal a tudományos, elemző szemlélettel, amelynek lényege annak leírása, hogy milyenek a valóságos, és milyennek kellene
lenniük a jó uralmi formáknak, hatalmi és alkotmányos berendezkedéseknek.

A normativista (előíró, milyen legyen valami) szemlélet helyett a szigorú, a dolgokat a nevén nevező realizmus és a kíméletlen őszinteség jellemezte
műveit.

Machiavelli az első, aki hangsúlyozza, hogy a politika világának, a hatalomért folytatott harcnak és a hatalom működtetésének sajátlagos (sui generis)
törvényszerűségei, racionalitásai, mércéi és módszerei vannak, amelyek nem az erkölcsre, a vallásra, az erényekre épülnek. A politika lényege a
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hatalom megszerzése, megtartása és sikeres gyakorlása. Nem veti el ugyan azt, hogy jó, ha a politikai hatalom gyakorlása során az uralkodó betartja
az erkölcsi, a vallási elveket és parancsokat, de rengeteg történelmi példán keresztül mutatja be, hogy az erkölcstelen politika is hatékony lehet, a
szószegő, a hazug, a kegyetlen, a csak szenteskedő uralkodók politikája hatékonyabb lehet, mint az ezektől tartózkodóké. Azt tapasztaljuk, hogy
azok a szószegő uralkodók vittek véghez nagy dolgokat, akik az emberek eszén kifogtak. Ezek végül is többre vitték, mint akik igazul cselekedtek
– írja Machiavelli A fejedelem című művének XVIII. fejezetében.4

„A bölcs uralkodó tehát ne legyen szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, s ha az okok, amelyek miatt ígéretet tett, megszűntek.” A fejedelem a
hatalom gyakorlása során alkalmazza a törvényeket, de ha kell, az erőszakot is. Nagy szenteskedőnek és színlelőnek kell lennie: olyan ostobák az
emberek, hogy aki be akarja csapni őket, mindig megtalálja közöttük a „maga emberét” – fejtegeti Machiavelli.5

Machiavelli a politika lényegének a hatalomért folytatott harcot, a hatalom megtartását és gyakorlását tartotta.

A hatalmat megtestesítő fejedelem (uralkodó, államférfi, politikus) legfőbb erénye a virtù. A virtù a politikai cselekvést tápláló erő (akarat), amely
nélkülözhetetlen a fejedelem (a politikus) számára ahhoz, hogy céljait – a közjó megteremtését – előmozdítsa, a várost megvédje, a rendet fenntartsa.

A politikai cselekvés mércéje a politikai hasznosság, ami nem más, mint a hatalom megszerzése és megtartása, a köz jólétének előmozdítása.

A politikai hasznosság elérésének eszköze, a hatalom megtartása és működtetése nélkülözi az erkölcsi jelleget. Lényeg, hogy a fejedelem (a politikus)
a változó körülményekhez igazodva – a végcélt szem előtt tartva – őrizze meg hatalmát: „Győzzön tehát a fejedelem, s eszközeit tiszteletre méltónak
fogják ítélni, és mindenki dicsérni fogja.”

Bár Machiavelli művében nincs szó szerint leírva „A cél szentesíti az eszközt!” mondat, de ebben a formában terjedt el Machiavelli nézeteinek lényege.

4 „XVIII. HOGYAN TARTSA MEG A FEJEDELEM AZ ADOTT SZÓT

Bárki megértheti, mennyire dicséretes, ha a fejedelem megtartja adott szavát, őszinteséggel és nem ravaszsággal él. Napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy a szószegő uralkodók vittek véghez
nagy dolgokat, kik az emberek eszén kifogtak; ezek végül is többre vitték, mint akik igazul cselekedtek.

Tudnunk kell tehát, hogy kétféle módszer van a küzdelemben: az egyik a törvényekkel, a másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az egyik, állati sajátság a másik. Mivel azonban az egyikkel némelykor
nem boldogulsz, a másikhoz kell folyamodnod. Ezért a fejedelemnek tudnia kell használni a benne rejlő embert és állatot. (…)

Vigyáznia kell tehát a fejedelemnek, hogy soha mást ki ne ejtsen a száján, csak olyan dolgokat, melyek magukba foglalják a fenti öt jó tulajdonságot, s amikor mások látják vagy hallják, legyen csupa
könyörületesség, csupa becsületesség, csupa feddhetetlenség, csupa emberség, csupa vallásosság. És semmi sincs, ami ennél az utolsó tulajdonság látszatánál fontosabb lenne; az emberek pedig
inkább hisznek a szemüknek, mint tapasztalásuknak, mert látni mindenki képes, de kevesen tudnak tapasztalatot szerezni. Mindenki azt látja, milyennek mutatod magad, s csak kevesen érzik meg,
milyen vagy valójában.” (Niccolò Machiavelli: A fejedelem. In: Niccolò Machiavelli művei, első kötet, ford. Lutter Éva, Európa Könyvkiadó, 1978, 58–59.)
5 „XVII. A KÖNYÖRÜLETESSÉGRŐL ÉS KEGYETLENSÉGRŐL; INKÁBB SZERESSÉK-E A FEJEDELMET, MINT FÉLJÉK; VAGY ELLENKEZŐLEG, INKÁBB FÉLJÉK, MINT SZERESSÉK

Mindebből vita származik: szeressék-e inkább az uralkodót, mint féljék, vagy ellenkezőleg. Azt feleljük, egyik is, másik is szükséges lenne, de mivel nehéz e két dolgot összekapcsolni, biztonságosabb,
ha tartanak tőle, mint ha szeretik, ha a kettő közül egyiknek már hiányoznia kell. Az emberekről ugyanis általában elmondhatjuk, hogy hálátlanok, ingatagok, színlelők; a veszélytől visszarettennek,
harácsolásra hajlamosak; ha adakozó vagy velük, lábad elé vetik magukat, életüket és vérüket kínálják, amikor nincs rá szükség, mint már fentebb mondottam, de mihelyt szorult helyzetbe kerülsz,
fellázadnak ellened. (…) Inkább támadnak az emberek olyan valaki ellen, aki megszerettette magát velük, mint akitől félnek; mert a szeretetet a hála köteléke tartja fenn. (…) A fejedelemnek
mindazonáltal vigyáznia kell: csak annyira féljék, hogy a szeretet hiánya gyűlöletnek ne legyen okozója, mert nagyon megfér együtt, hogy félnek tőle, de mégsem gyűlölik; s ez így lesz mindaddig,
míg polgárai és alattvalói vagyonához és asszonyaihoz nem nyúl.” (Niccolò Machiavelli: i. m. 55–57.)
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Mindazonáltal Machiavelli nem egyszerűen a személyes hatalom bármi áron való megőrzését tekintette a fejedelem céljának, hanem azt, hogy a
fejedelem, az államférfi, a politikus a virtù (politikai cselekvést tápláló erő és akarat) birtokában a közjó gyarapítására kell hogy törekedjen.6

* * *

A modern szociológiatudomány – és azon belül a politikai szociológia, továbbá a hatalmi és uralmi formák szociológiájának – megteremtője a német
Max Weber volt (1864–1920).

A „Mit értünk a politikán?” kérdésre kétféle irányban kereshetjük a választ Max Weber szerint. Az egyik válaszkeresés és meghatározás, amelyik arra
irányul, hogy milyen politikát, milyen tartalmú politikát folytat, hirdet meg, próbál megvalósítani valamelyik politikus, pártvezér, kormány, miniszter.
A másik irányú válasz teljesen eltérő ettől. Amikor a politikát mint tevékenységet akarjuk definiálni, akkor a hatalomból való részesedéshez, illetve
az erre való törekvéshez jutunk el. „A politika eszerint számunkra azt jelenti: törekvés a hatalomból való részesedésre vagy a hatalomelosztás
befolyásolására akár államok, akár olyan embercsoportok között, melyeket egy-egy állam foglal magában” – hangsúlyozza M. Weber a Politika mint
hivatás című előadásában és annak írásban megjelent szövegében. „Aki politizál, az hatalomra törekszik – akár más (idealista vagy egoista) célok
elérésének eszközeként, akár önmagáért, hogy élvezze a hatalom nyújtotta presztízst.”7

A politikum (a „politikai”) tartalmát tekintve pedig nem más, mint törekvés a hatalom elosztásának, megtartásának vagy átrendezésének a
megváltoztatására. Azok a tevékenységek, döntések, amelyeket a hatalomra törekvő érdekek határoznak meg „politikai kérdéssé”, „politikailag”
motivált tevékenységekké változnak. A politikum lényege: a hatalomra törekvő érdek.

A politika legfontosabb kérdése: az erőszak, mégpedig a fizikai erőszak.8

A társadalom politikai-hatalmi viszonyai és a politikai tevékenységek az államban mint szervezetben és mint hatalmi gépezetben koncentrálódnak.
„Az állam ugyanúgy, mint a történetileg megelőző politikai szövetségek, emberek emberek fölötti hatalmi viszonya, amely a legitim (azaz legitimnek
tekintett) erőszak eszközére támaszkodik. Tehát ahhoz, hogy fennálljon, az uralom alatt lévőknek engedelmeskedniük kell annak a tekintélynek,
melyet a hatalom mindenkori birtoklói igényelnek” – teszi fel a kérdést M. Weber (M. Weber: i. m. 55.).

„Az államnak persze nem a normális vagy egyetlen eszköze az erőszak – erről szó sincs –, de igenis a rá jellemző eszköze.”

Max Weber külön hangsúlyozza, hogy: „Az államnak az erőszakhoz való viszonya éppen manapság különösen intim.” (M. Weber: i. m. 54., kiemelés
B. M.)

Az uralom alatt lévőknek engedelmeskedniük kell az állami hatalomnak, „a legitim fizikai erőszak monopóliumával rendelkező szervezetnek”, s ezt
az engedelmességet a hatalom mindenkori birtoklói igénylik, elvárják.

6 „Az emberek cselekedeteiben, de különösen a fejedelmében, akivel szemben nincs helye a jogos számonkérésnek, a végcélt kell tekinteni. Győzzön tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s
eszközeit tiszteletre méltónak fogják ítélni, és mindenki csak dicsérni fogja; mert a tömeg csak a látszat és az eredmények után megy; a világon pedig csak tömeg létezik, az egyes embernek csak
akkor nyílik tér a cselekvésre, amikor a nagy tömegnek nincs kire támaszkodnia. A mi időnkben is van egy olyan uralkodó, akit jobb nevén nem nevezni, s aki másról sem beszél, mint békéről és
bizalomról, pedig egyiknek is, másiknak is esküdt ellensége; el is vesztette volna hírnevét és országát, ha akár az egyiket, akár a másikat megtartja.” (Niccolò Machiavelli: i. m. 60.)
7 Max Weber: A tudomány és a politika mint hivatás. Ford. Glavina Zsuzsa. Kossuth Könyvkiadó, 1995, 55.
8 „A modern államot szociológiailag végül is csak egyetlen speciális eszközével határozhatjuk meg, mely éppúgy sajátja, mint ahogy minden politikai szövetségnek, ez pedig a fizikai erőszak. »Minden
állam erőszakon alapul« – mondta annak idején Breszt-Litovszkban Trockij, s ez valóban így van” – idézi M. Weber Trockijt.
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Az államhatalom fennállása és működése részben az uralom alatt lévők belső igazolásán (a hatalom helyességébe vetett hitén), részben külső
eszközökön múlik.

A fennálló állami hatalom belső igazolása (legitimációja) Max Weber szerint elvileg háromféle lehet:

1. a hagyományok elfogadásán alapuló tradicionális uralom,

2. a vezető politikus, a vezér rendkívüli személyes adottságába (karizma) vetett hit és bizalom,

3. a törvényes előírások és szabályok racionalitásába vetett hit, és az ebből fakadó objektív szakértelem, kompetencia elismerése, amiből következik
az a beállítottság, hogy az előírt kötelességeket teljesíteni kell.9

A politika mint tevékenység a modern korban hivatássá vált. „Az emberek kétféle módon tehetik hivatásukká a politikát. Vagy úgy, hogy »érte«
élnek, vagy úgy, hogy »belőle«. Ez az ellentét egyáltalán nem kizáró jellegű. Sőt rendszerint – eszmeileg mindenképp, de többnyire materiálisan is –
mindkettőt egyszerre teszik. Aki a politikáért él, az belső értelemben erre »alapozza az életét«: vagy a hatalom puszta birtoklását élvezi, vagy saját
belső egyensúlyát és önérzetét táplálja azzal a tudattal, hogy egy »ügy« szolgálata értelmet ad az életének. Ebben a belső értelemben bizonyára
minden komoly ember, aki valamilyen ügynek él, ugyanakkor ebből az ügyből is él. A különbség tehát a dolognak egy sokkal súlyosabb oldalára
vonatkozik, nevezetesen a gazdaságira. Hivatásszerűen a »politikából« él az, aki arra törekszik, hogy tartós bevételi forrást csináljon belőle, a
»politikáért« pedig az, akinél ez nem így van.” (M. Weber: i. m. 65.)

A politikai tevékenységet folytató hivatásos politikusok (a politikáért és a politikából élő politikusok) mellett azok, akik valamilyen politikát folytatnak
ugyan, tehát igyekeznek befolyásolni a hatalom elosztását a politikai intézményeken, szervezeteken keresztül, csupán „alkalmi” politikusok.

„Aki valamilyen politikát folytat – vagyis igyekszik befolyásolni a hatalom elosztását a politikai képződményeken belül és ezek között –, az teheti
ezt »alkalmilag«, valamint mellék- vagy főállásban, ugyanúgy, mint a gazdasági foglalkozások esetén. »Alkalmi« politikusok vagyunk mindnyájan,
amikor leadjuk szavazócédulánkat, vagy hasonló módon kinyilvánítjuk akaratunkat, akár tetszésünket, akár tiltakozásunkat egy »politikai« gyűlésen,
vagy »politikai« beszédet tartunk stb. Sok embernek teljes egészében erre korlátozódik a politikával való kapcsolata. »Mellékhivatású« politikusok
ma például a pártpolitikai egyesületekben mindazok a bizalmi emberek és elnökségi tagok, akik – amint az messzemenően szokásos – csak szükség
esetén gyakorolják ezt a tevékenységet, és elsősorban nem erre »alapozzák az életüket« sem anyagi, sem eszmei tekintetben.” (M. Weber: i. m. 63.)

A modern politikában a pártok és a pártvezérek részben politikai tartalmi célokért, részben a hatalmi pozíciók, a hivatalok elosztásának jogáért
harcolnak, versengenek.

„A pártokat érzékenyebben érinti a hivatali tisztségekben való részesedésük csökkentése, mint az, ha érdemi céljaik ellenében történik valami.” (M.
Weber: i. m. 69.)10

9 A legitim hatalom három típusát lásd részletesen: Max Weber: Állam, politika, tudomány (Tanulmányok). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970.
10 „Ma a hű szolgálatokért a pártvezérek különféle hivatalokat osztogatnak a pártokban, újságoknál, szövetkezetekben, betegbiztosító pénztáraknál, a helyi és állami igazgatásban. A pártok minden
esetben nemcsak érdemi célokért csatároznak, hanem elsősorban a hivatalok elosztásának jogáért is. Németországban a partikularista és centralista törekvések között folyó harcoknak elsősorban
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Összefoglalva Max Weber nézeteit a politikáról, a politikai tevékenység lényegéről:

• a politika törekvés a hatalomból való részesedésre vagy a hatalomelosztás befolyásolására, akár államok, akár embercsoportok között;

• minden kérdés politikai (vagy azzá válik), amelyet a hatalomszerzés vagy a hatalombefolyásolás érdeke határoz meg;

• aki politizál, az szükségszerűen hatalomra törekszik – akár egy ideológia, egyéni ambíciók és célok, magasztos eszmék, akár az egyéni érdekek
vagy a hatalom igézete vezeti;

• a modern politikai hatalom az államhatalomban koncentrálódik. Az államnak az emberek emberek feletti hatalmi viszonya, a legitim (legitimnek
tekintett, igazolt) erőszak-monopolizálására támaszkodik. A legitim erőszak belső igazolása tradicionális, karizmatikus vagy legális uralom, amelya
racionális szabályok helyességébe vetett hiten és bizodalmon alapul.

A politika konfliktusos viszony, tartalom és tevékenység
Azt, hogy a politika konfliktusos viszony, a legtöbb politikával foglalkozó szerző elismeri.

A politika világa a konfliktusok világa. Amióta emberi társadalom létezik, azóta a társadalom mikro- és makropolitikai viszonyait konfliktusok
determinálják. Különböző történelmi korszakokban, társadalmi körülmények között eltérő konfliktustartalmak uralták, határozták meg az emberi
társadalmak életét. A politika világát meghatározó főbb ellentétek, konfliktustartalmak:

• a törzsi, nemzetiségi konfliktusok;

• az államilag szervezett társadalmak, birodalmak közötti államkonfliktusok;

• a vallások és a vallási irányzatok közötti konfliktusok;

• az osztályok, rétegek és csoportok közötti konfliktusok;

• a nemzetek, a nemzeti közösségek között kialakult konfliktusok;

• a fajok, a (fajnak tekintett) népcsoportok között kialakult konfliktusok;

• az ideológiák (Burke szavaival élve a „felfegyverzett eszmék”), politikai értékek közötti konfliktusok;

• a politikai ellenfelek és riválisok között kialakult konfliktusok.

az a tétjük, hogy melyik hatalmi központ, a berlini, a müncheni, a karlsruhei vagy a drezdai oszthatja szét a hivatalokat. A pártokat érzékenyebben érinti a hivatali tisztségekben való részesedésük
csökkentése, mint az, ha érdemi céljaik ellenében történik valami. Franciaországban egy prefektus pártpolitikai elmozdítása mindig nagyobb változásnak számított, és erősebb visszhangot keltett,
mint a kormányprogram módosítása, amelynek szinte csak frazeológiai jelentősége volt. Bizonyos pártok, különösen az amerikaiak, az alkotmányértelmezés körüli régi ellentétek megszűnése után
csupán pozícióvadászattal foglalkoznak, s érdemi programjukat mindenkor a szavazatszerzés esélyei szerint változtatják. Spanyolországban a két nagy párt felülről irányított választások formájában
egészen a legutóbbi évekig hagyományosan rögzített turnusokban váltogatta egymást, hogy híveit elláthassa hivatalokkal.” (M. Weber: i. m. 69.)
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A felsorolt társadalmi konfliktusok időnként és társadalmanként a politikát meghatározó (túlsúlyos determináló szerepet betöltő) ellentmondásként
uralták a politikai viszonyokat, a politika tartalmát és a társadalom politikai meghatározottságát, akár végletes kettészakítottságát.

A politikai konfliktusok kapcsán kialakult történelmi törésvonalak súlya, mélysége és tartalma változott és változik ma is. A politika világát átható
és meghatározó ideológiai és értékkonfliktusok, gazdasági, kulturális, vallási, etnikai, területi, tradicionális és újonnan kialakult konfliktusok sokszor
szétválaszthatatlanul áthatják és felerősítik egymást.11

A politika világát átható konfliktusok tartalma konfliktust hordozó, azokat megjelenítő csoportokra, osztályokra, rétegekre, nemzetekre, vallási
csoportra, államokra, politikai pártokra osztja a szemben álló feleket.

A konfliktust hordozó csoportok szervezett mozgalmak, pártok, egyesületek, államok, legális és illegális társadalmi alakzatok, „barát és ellenség”,
„Mi és Ők” csoportok formájában a politikai világnak szereplőivé válnak.

A politika világát átható konfliktusok dinamikus erőtérben alakulnak, változnak, elsimulnak, háttérbe szorulnak vagy éppen kiéleződnek, és
akár végletesen megfogalmazott és kiélezett ellentétekké változhatnak, akár oly mértékben, hogy a konfliktusok megoldására tárgyalásos,
kompromisszumokban megfogalmazódó feloldására sincs remény.

* * *

A politika világát megosztó konfliktusokat, azok szerepét, jellegét és megoldási módjait illetően legalább három – egymástól szinte mindenben eltérő
– szemléleti módot, felfogást és magyarázatot különböztethetünk meg a politikatudományi irodalomban.

A politika osztályharcos elmélete szerint: a politika lényege az osztálykonfliktus és a forradalmi harc

A marxizmus és annak eltorzult gyakorlati megvalósulása, a lenini bolsevizmus a gazdaság és a politika világát egyaránt a tőkések és a munkások
osztálya között kialakult, a tőkeviszonyokból eredő kibékíthetetlen (antagonisztikus) osztályellentéttel magyarázta. A politika lényege az osztályharc
a két alapvető osztály között. A forradalmi osztályharc végső célja az antagonisztikus osztálykonfliktus megszüntetése a kizsákmányoló tőkésosztály
létalapjának, a termelési eszközök magántulajdonának a megszüntetésével. Az osztályharc központi kérdése és feladata a kizsákmányoló
osztály érdekeit érvényesítő államhatalom „szétzúzása” (mivel a kapitalista államgépezet nem használható fel a proletárdiktatúra feladatainak a
megvalósítására) és egy új állam, az ún. „kommün típusú állam” létrehozása, amelynek alapvető elveit és módszereit az 1870-es párizsi kommün
spontánul megszerveződött formája mutatta meg. A politika nem más, mint az osztályok közötti érdekviszonyok koncentrált kifejeződése – írta
Lenin. A forradalmi harc végső célja a kizsákmányolás társadalmi létfeltételének, a tőkés magántulajdonnak a megszüntetése és ezzel együtt a
tőkésosztálynak a megszüntetése. Ennek eszköze a proletariátus diktatúrája, a „kommün típusú állam”, a párizsi kommün során „végre felfedezett
forma”. A forradalmi osztályharc legfőbb értékmércéje: minden eszköz jó, ami a forradalmi osztályharcot segíti, és minden eszköz rossz, ami a
forradalmi osztályharcot gyengíti vagy célkitűzéseit veszélyezteti. (Lukács György)

A forradalmi osztályharc győzelme pedig majd átvezet az osztálykonfliktusok nélküli társadalomhoz, a kommunizmushoz.

11 Az írek és az angolok évszázados ellentéte birodalmi, állami, területi, etnikai, szociális és vallási ellentétek összegeződése volt évszázadokon keresztül. Japán és Kína évszázados ellentéte és
kiéleződése a XX. század elején-közepén birodalmak, eltérő tradíciók, értékrendek, faji alapú fensőbbségtudatból eredő évszázados ellentétek keveredéséből állt elő.
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A „politikai” lényege a barát és az ellenség megkülönböztetése

A másik, a konfliktust a politika legfontosabb magyarázó elveként elfogadó felfogást a német Carl Schmitt fejtette ki.

Carl Schmitt felfogása szerint a politika lényege: a barát/ellenség felismerése és megkülönböztetése. 1927-ben megjelent könyvében Carl Schmitt
az európai szuverén államok nemzetközi viszonyait egy alapvető kritérium (kategóriapár): a barát és az ellenség közötti megkülönböztetéssel írta le.
Németország számára a nemzetközi viszonyokban a legfontosabb az államok barát vagy ellenség alapján való megkülönböztetése. A legfontosabb
politikai cselekedet a döntés a háború és a béke kérdésében, amely döntés a szuverén hatalom legfontosabb megnyilvánulása.

Az 1932-ben megjelent A politikai fogalma (Der Begriff des Politischen) című könyvében és későbbi tanulmányaiban kiterjeszti a belpolitikai és
mindenféle politikai viszonyra a barát/ellenség azonosítását és megkülönböztetését.

A barát és az ellenség megkülönböztetése a „politikai” kritériuma.12

„A barát és ellenség megkülönböztetésnek az az értelme, hogy megjelölje az összekapcsolódás vagy szétválás, az egyesülés vagy felbomlás
intenzitásának legvégső fokát; elméletileg és gyakorlatilag fennállhat anélkül, hogy egyidejűleg mindama erkölcsi, esztétikai, gazdasági vagy más
megkülönböztetéseket alkalmazni kellene. A politikai ellenségnek nem szükséges erkölcsileg rossznak, nem szükséges esztétikailag rútnak lennie;
nem kell gazdasági versenytársként fellépnie, és talán akár előnyösnek is tűnhet üzletet kötni vele. Az ellenség éppen a másik, az idegen, és
lényegéhez elegendő, hogy különösen intenzív értelemben egzisztenciálisan valami más és idegen, úgyhogy szélsőséges esetben konfliktusok
lehetségesek vele, melyek nem dönthetőek el sem előzetesen meghozott általános normatív szabályozással, sem a konfliktusban »részt nem vevő«
és ezért »pártatlan« harmadik ítéletével.

Itt ugyanis a helyes megismerés és megértés lehetősége és ezzel a beleszólás és ítélkezés jogosultsága is csak az egzisztenciális részesüléssel és
részvétellel adott. A szélsőséges konfliktushelyzetet csak maguk a résztvevők tudják egymás között feloldani; nevezetesen mert minden résztvevő
egyedül maga döntheti el, hogy az idegen más-léte a konkrétan fennforgó konfliktushelyzetben az egzisztencia saját fajtájának tagadását jelenti-
e, és ezért az idegent elhárítja vagy harcban legyőzi, hogy megőrizze az élet saját, létszerű fajtáját. A lélektani valóságban az ellenséget igen
könnyen kezelik gonoszként és rútként, mivel minden – leginkább természetesen a politikai mint legerősebb és legintenzívebb – megkülönböztetés és
csoportosítás a támogatás érdekében igénybe vesz más felhasználható megkülönböztetést. Ez nem változtat semmit az ilyen ellentétek önállóságán.
Ennek következtében fordítva is érvényes: ami erkölcsileg rossz, esztétikailag rút vagy gazdaságilag káros, azért még nem kell ellenségnek lennie;
ami erkölcsileg jó, esztétikailag szép és gazdaságilag hasznos, még nem válik baráttá a szó specifikus, azaz politikai értelmében. A politikai
létszerű tárgyisága és önállósága már abban a lehetőségben is megmutatkozik, hogy egy ilyesfajta specifikus ellentétet, mint a barát és ellenség,
elválasztanak más megkülönböztetésektől, és valami önállóként értik meg.” (Carl Schmitt: i. m. 19–20.)

12 „A politikai fogalmi meghatározása kizárólag specifikus politikai kategóriák feltárásával és megállapításával fejthető ki. A politikai ugyanis saját kritériumokkal rendelkezik, melyek az emberi
gondolkodás és cselekvés különböző, relatíve önálló tárgyi területeivel, kiváltképp az erkölcsivel, az esztétikaival, a gazdaságival szemben jellegzetes módon válnak hatékonnyá. A politikai ezért
szükségszerűen azokban a saját végső megkülönböztetésekben rejlik, amelyekre minden specifikus értelemben politikai cselekvés visszavezethető. Tegyük fel, hogy az erkölcsi területén a jó és rossz
végső megkülönböztetés; az esztétikaiban a szép és rút; a gazdaságban a hasznos és káros, vagy példának okáért a rentábilis és nem rentábilis. Ekkor az a kérdés, vajon létezik-e egy különös,
az említett más megkülönböztetésekkel ugyan nem azonos jellegű és analóg, azonban tőlük mégis független, önálló és mint ilyen minden további nélkül meggyőző megkülönböztetés is a politikai
egyszerű kritériumaként és lényegét tekintve miben áll.” (Carl Schmitt: A politikai fogalma. Osiris–Pallas Stúdió – Attraktor, Budapest, 2002, 18–19.)
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Carl Schmitt hangsúlyozza, hogy az ellenség nem egyszerűen versenytárs vagy ellenfél általában. Az ellenség nem magánellenfél. Az ellenség –
reális lehetőség szerint – az emberek harcoló összessége, amely szemben áll egy éppen ilyen harcoló összességgel. Az ellenség továbbá kizárólag
nyilvános ellenség, mivel ez a megkülönböztetés lényegileg az egész népre vonatkozik. A „politikai” tartalom, jelleg felismerésében, a barát és az
ellenség megkülönböztetésében „Mindig csak a konfliktushelyzet az, ami lényeges”.13 (Carl Schmitt: i. m. 34.)

A politika szabályozott versengés, amelynek alapja a politikai megosztottság és a konszenzusteremtés

A politika konfliktusos természetének harmadik magyarázata szerint a társadalmi csoportok közötti konfliktusok megszüntethetetlenek ugyan, de a
konfliktusokat politikai konszenzusok megteremtésével fel lehet oldani, s ez előrevivő, a társadalmi fejlődést elősegítő folyamat.

Alexis de Tocqueville (1805–1859) huszonhat éves korában (1831-ben) utazott Franciaországból Amerikába azért, hogy az amerikai demokráciát
tanulmányozza. 1835-ben jelent meg az amerikai demokráciát, a politikai szokásokat, az alkotmányos berendezkedést leíró elemzésének első kötete,
majd öt év múlva a második kötet.14

Utazásain szerzett tapasztalatai lényegét abban foglalja össze, hogy a nemzeti jellem összefügg az uralkodó társadalmi elvvel. „Amerika nyújtja –
mégpedig jó és rossz értelemben egyaránt – a legtökéletesebb képet az angol faj nemzeti jelleméről. … Ami tetszetős, nagylelkű, büszke, fényűző
az angol jellemben, az tulajdonképpen nem is angol, hanem arisztokratikus.”

Úgy véli, hogy az angolok arisztokratikusak Angliában, és demokratikusak Amerikában. Bár egy tőről sarjad, mégis a két nép két ellentétes társadalmi
elv képviselője.

Az Egyesült Államok népe túlságosan fiatal nemzet még – írja Tocqueville –, nem fogják össze közös emlékek, hitek, szokások. Csak egy közös
dolog fogja és kapcsolja össze az embereket: és ez az érdek. Pénzsóvárgás, szakadatlan változás, nyughatatlanság, a meggazdagodás égető
vágya. Ezek a vágyak valójában az angol nemzet jellemző vonásai – a józan számítás, a hideg és makacs önzés, a mindenáron való érvényesülés
–, de ezek az angol nemzeti jellemvonások az amerikai demokráciában teljesedtek ki, és alakították ki azokat a sajátos amerikai politikai, szervezeti
intézményeket, amelyek azután felerősítették az amerikai demokratikus jellemet.

„Az Egyesült Államokat átható politikai aktivitás felfoghatatlanabb, mint az ott tapasztalható szabadság vagy egyenlőség.”15 (Tocqueville: i. m. 348.)

13 „Amíg egy nép a politikai szférájában létezik, addig e népnek magának kell meghatároznia a barát és ellenség megkülönböztetését, még ha csak a legvégső esetre vonatkozóan is, melynek
fennforgásáról azonban maga dönt. Ebben rejlik politikai létezésének lényege. Ha már nem rendelkezik e megkülönböztetésre irányuló képességgel vagy akarattal, akkor politikailag megszűnik létezni.
Ha eltűri egy idegentől, hogy az írja elő számára, ki az ellensége és ki ellen szabad harcolnia vagy ki ellen nem, akkor már nem politikailag szabad nép, és betagolódik egy másik politikai rendszerbe
vagy alárendelődik annak. A háborúnak nem abban van az értelme, hogy eszményekért vagy jogi normákért harcolnak, hanem abban, hogy egy valóságos ellenséggel szemben folytatják. A barát és
ellenség e kategóriáinak minden homályossága a legkülönbözőbb absztrakciókkal vagy normákkal való összekeveredésből magyarázható. ” (Carl Schmitt: i. m. 34.)
14 Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993. Tocqueville könyve két kötetben 1841-ben jelent meg először magyar nyelven.
15 „Alighogy Amerika földjére lépünk, valamiféle nagy kavargás közepében találjuk magunkat: mindenünnen zsibongás hallatszik, a fület egyszerre ezernyi hang éri, s mindegyik valamilyen társadalmi
szükségletet fogalmaz meg. Körös-körül minden mozgásban van: emitt egy városrész lakói azért gyűltek össze, hogy eldöntsék, emeltessenek-e templomot, avagy sem; amott azon munkálkodnak, hogy
képviselőt válasszanak maguknak, másutt egy terület küldöttei iparkodnak lóhalálában a város felé, hogy lakhelyük fejlesztésének dolgában eljárjanak, megint másutt földművesek csoportja álldogál,
kik abbahagyták a szántást, hogy megtanácskozzák egy új út vagy iskola tervét. Egyes polgárok kizárólag ama célból gyülekeznek, hogy egyet nem értésüket fejezzék ki a kormány ténykedésével
szemben, mások pedig azért verődnek csoportokba, hogy kijelentsék: a hivatalok betöltőit tekintik a haza atyjainak.” (Tocqueville: i. m. 349.)
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Amerikában a civil társadalmat átható hatalmas mozgás folytatódik, és kifejezésre jut a törvényhozásban. Nem a törvényhozás hozza lázba, készteti
politikai aktivitásra a társadalmat, hanem fordítva.16

A szüntelenül újjászülető, társadalmi méretű cselekvési láz, amelyet a demokratikus törvényhozás és a kormány indított el, onnan átkerül a civil
társadalomba. „Nem is kétlem, hogy a demokratikus intézmények, az ország földrajzi helyzetével egyetemben, ha nem is közvetlen, mint annyian
állítják, de legalábbis közvetett okai az Egyesült Államokban végbemenő ipari fejlődésnek. Mindez ugyanis nem a törvényeknek, hanem a törvények
szellemében tevékenykedő embereknek köszönhető.” (Tocqueville: i. m. 351.)

Az amerikai demokrácia legfontosabb alapelve Tocqueville szerint a többség zsarnokságának tilalma. „Utálatosnak és istentelennek tartom azt a
tételt, mely szerint kormányzás dolgában egy nép többsége mindent megtehet; ugyanakkor minden hatalmat a többség akaratából eredeztetek.
Vajon ellentmondok-e önmagamnak?

Van egy általános törvény, amelyet nemcsak egyik vagy másik nép többsége hozott vagy legalábbis elfogadott, hanem az egész emberiség törvénye.
Ez a törvény pedig az igazságosság. Az igazságosság szab határt minden nép jogalkotásának.” (Tocqueville: i. m. 360.)

Mintha csak a politeia Arisztotelész által meghatározott alapelvét olvasnánk: egy gyűlésen, szavazáson kialakult többség nem forgathatja fel a nép
egészének többsége által elfogadott törvényeket. „Ha Amerikában a szabadság valaha is elvész, azt a többség mindenhatóságának kell felróni, mely
kétségbeesésbe taszította a kisebbségeket, s arra kényszerítette, hogy anyagi erőszakhoz folyamodjanak. Akkor anarchiát fogunk tapasztalni, de
ez a zsarnokság következtében áll majd elő.” (Tocqueville: i. m. 373.)

Tocqueville felfedezte és leírta az amerikai demokrácia és politika fő elveit:

• a társadalomban meglévő csoportok pluralitását és a csoportpluralitás megszüntethetetlenségét,

• a többségi és a kisebbségi csoportok alkudozásainak, érdekeik érvényesítésének a szabadságát,

• a többség túlhatalmának a veszélyeit, a kisebbségi érdekek védelmének a szükségességét,

• a civil társadalom politikai aktivitását, participációs igényét, az eltérő érdekek alapján kialakuló vitatkozás, alkudozás szabályozott formáit,

16 „Nem könnyű megmondani, milyen helyet foglalnak el a politikai kérdések az amerikai ember életében. Számára a legnagyobb dolog, ha beleavatkozhat a kormány ügyeibe, és beszélhet róluk;
úgyszólván ez jelenti egyetlen élvezetét. Ez életének legapróbb szokásaiban is megmutatkozik: még az asszonyok is gyakorta eljárnak nyilvános gyűlésekre, és a politikai beszédek hallgatása közben
pihenik ki a háztartás fáradalmait és unalmát. Számukra a klubok bizonyos mértékig a látványosságot helyettesítik. Az amerikai egyébként nem tud beszélgetni, hanem vitatkozik; mit vitatkozik,
értekezik! Mindig úgy beszél, mintha népes gyülekezet előtt állna, s ha netán nekihevül, »Uram!«-nak szólítja beszélgetőtársát.

Némely ország polgárai vonakodva fogadják el a törvény adta politikai jogokat; időrablásnak tűnik számukra a köz érdekeivel foglalkozni, szeretnek inkább bezárkózni önzésük szűk világába, melynek
négy árok s a fölöttük húzódó sövény húzza meg pontosan a határait.

Ha viszont az amerikai polgárt arra kárhoztatnák, hogy csak önnön ügyeivel törődjék, elrabolnák tőle élete egyik felét: óriási űr keletkezne hétköznapjaiban, és hihetetlenül boldogtalanná válna.

Meggyőződéssel vallom, hogy ha Amerikában valaha is a zsarnokság kerekedne felül, nehezebben tiporná el a szabadság szülte szokásokat, mint magát a szabadság szeretetét. (Tocqueville: i. m. 350.)
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• a megosztottság és a konszenzusteremtés állandó folyamatát, amely integrálja a társadalmat.

A csoportérdekek folyamatos képviselete, az érdekkonfliktusok artikulálása a civil szervezetekben és a kormányzati döntéshozatali folyamatokban
aktivizálja a társadalom tagjait, egyúttal bevonja őket a konszenzusteremtés folyamatába. Ezek a folyamatok létrehozzák és fenntartják a
demokratikus társadalom létéhez szükséges konszenzusokat.

Tocqueville végső következtetése: a demokratikus intézmények – az érdekmegosztottság és a konszenzusteremtés elve alapján – működő
rendszere, „ha nem is közvetlen, mint annyian állítják, de legalábbis közvetett okai az Egyesült Államokban végbemenő csodálatos ipari
fejlődésnek”.17

* * *

Az amerikai jogász és politológus Roscoe Pound (1870–1964) szerint is a politika lényege: szabályozott versengés a csoportérdekek érvényesítése
céljából. Társadalomelméleti kiinduló tételei és fő következtetései:

• a társadalomban eltérő csoportok léteznek, amelyeknek eltérő csoportérdekeik vannak;

• a csoportok pluralitása (sokfélesége és új- és újabb csoportok kialakulása) megszüntethetetlen;

• az eltérő csoportok érdekei különböznek, sőt ütköznek egymással;

• egyik csoportérdeket sem lehet teljes egészében elfogadtatni, abszolutizálni vagy teljes egészében elnyomni, figyelmen kívül hagyni;

17 Az amerikai Seymour Martin Lipset összehasonlítva Marx és Tocqueville nézeteit a konfliktusok, a konszenzusok alakulását illetően, rámutat és élesen megvilágítja a két gondolkodó végletesen
eltérő értékelését a politika és a társadalmak természetrajzáról.

„OSZTÁLYKONFLIKTUS ÉS KONSZENZUS: MARX ÉS TOCQUEVILLE

Konfliktus és konszenzus ellentétének a problémája a francia forradalom után vált központi kérdéssé. A forradalmárok természetesen elsősorban a konfliktus továbbvitelében voltak érdekeltek, a
konzervatívok a társadalmi stabilitás fenntartásában. Hosszú éveken át azonban csak kevesen elemezték azokat a feltételeket, amelyek közt konfliktus és konszenzus egyensúlyba került vagy
kerülhetett volna. Karl Marx volt a legvilágosabban fogalmazó szószólója annak a szemléletmódnak, amely a politika tanulmányozásának központi kutatási területeként a konfliktust jelölte meg, és
amint azt a könyv későbbi fejezeteinek nagy része tükrözi is, Marx számos termékeny megfigyelést tett a konfliktusok okait illetően. Alexis de Tocqueville ugyanakkor annak a gondolatnak volt első
jelentős képviselője, mely szerint a demokrácia magában foglalja a konfliktus és a konszenzus erői közti egyensúlyt is. Marx számára egy komplex társadalom vagy állandósult (habár esetenként
elfojtott) konfliktushelyzettel, vagy konszenzussal jellemezhető, de soha nem a kettő kombinációjával. (…)

Első pillantásra Tocqueville elmélete hasonlónak tűnik fel Marxéhoz, minthogy mind a ketten a társadalmi egységek közti szolidaritást, illetve az ezen egységek közti konfliktus szükségességét
hangsúlyozták. (Marxnál ezek az egységek osztályok, Tocqueville-nál helyi közösségek és civilszervezetek voltak.) Tocqueville mindazonáltal, Marxszal ellentétben, tudatosan a társadalmi egységek
azon vonatkozásait hangsúlyozza, amelyek egy időben képesek fenntartani a politikai megosztottságot és a politikai konszenzust. Ő a maga harmonikus társadalmát nem vetítette a jövőbe, és nem
különítette el egymástól időben a társadalmi integráció és a társadalmi megosztottság forrásait. Ugyanazon egységek – például a szövetségi és az állami kormányzat vagy a kongresszus és az elnök –,
amelyek egymástól funkcionálisan függetlenül és ezért szükségképpen feszültséggel terhes viszonyban működnek, egyben függenek is egymástól, és a politikai pártok révén össze is kapcsolódhatnak.
A civilszervezetek, melyek a kormány korlátok közé szorításának forrásai, egyben a legfontosabb gyűjtőcsatornákként is szolgálnak azzal, hogy bevonják az embereket a politikába. Röviden: ezek
azok a mechanizmusok, amelyek létrehozzák és fenntartják a demokratikus társadalom létéhez nélkülözhetetlen konszenzust.” Az idézetek Seymour Martin Lipset: Homo politicus (A politika társadalmi
alapjai) című könyvéből valók. Osiris, Budapest, 1998, 16., 18–19. Az eredeti cím: Political Man. The Social Bases of Politics.
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• ezért a társadalmi béke, a fejlődés, a modernizáció feltétele: a csoportérdekek közötti kompromisszumok megteremtése, a nagy társadalmi
konfliktusok megszelídítése (domesztikálása).

R. Pound szerint tehát a politika lényege a szabályozott versengés a csoportérdekek ütköztetése, érvényesítése során, továbbá érdekeltségi alapú
kompromisszumok megkötése, amelyek a társadalmi fejlődés húzóerejeként, a társadalmi fejlődés és a modernizáció motorjaként funkcionálnak.

A politika érdekek, ideológiák által meghatározott, célkitűző és akaratlagos
tevékenység, amely hatalomra tör

A politikai tevékenység, mint minden emberi tevékenység, a cselekvő ember szubjektuma által meghatározott. A politika világa konkrét személyek
konkrét tevékenysége által jelenik meg, amely összekapcsolódik, felerősödik, kollektív cselekvésekben összegeződik, illetve mások politikailag
releváns cselekvéseivel kerül ellentétbe, konfliktusos viszonyba.

A politikai magatartások a társadalmi cselekvések egyik dimenziójában jelennek meg: a politikai hatalomért folytatott harc, versengés, alkudozás,
szövetségeskeresés, döntési pozíciók elosztásáért, birtoklásáért folytatott tevékenységek formájában.

A politikai cselekvések belső (pszichikai) meghatározó elemei ugyanazok, mint a nem politikai cselekvésekéi:

• A szükségletek, vagyis anyagi és nem anyagi jellegű igények kielégítésére irányuló vágyak, erős motivációk.

• Az érdekek, amelyek olyan tudatosított szükségletek, amelyek kielégítése csakis mások érdekeinek a háttérbe szorításával, elnyomásával vagy
azokkal történő egyeztetés útján elégíthetőek ki.

• A politikai értékek (az axiológiai értelemben vett tudatosított, „értékesnek”, fontosnak, helyesnek, kívánatosnak, elérendőnek tartott elvek, célok,
értéktartalmak) a kollektív, csoporttudatban megjelenő és hordozott, az egyének által elfogadott, elismert tudattartalmak alapvetően meghatározzák
a politikát, a politika világát. Ismert politikai értékek a szabadság (szemben az elnyomással), az egyenlőség (szemben az egyenlőtlenséggel),
a demokrácia (szemben a diktatúrával), a szolidaritás (szemben a közömbösséggel), a humanizmus (szemben az embertelenséggel), a béke
(szemben a háborúval), a természetes környezet (szemben a szennyezett környezettel), a jogállam, a jogbiztonság (szemben az önkényes és
kiszámíthatatlan jogalkotással és jogalkalmazással) stb.

• A szükségletek és az érdektörekvések felismerése és tudatosítása során megfogalmazott célkitűzések, amelyek irányt szabnak a politikai
magatartásoknak.

• A szükségletek és az érdekek által meghatározott akaratok, amelyek a kitűzött célok elérésére irányuló határozott, más akaratokkal szemben
tudatosan fellépő, erős törekvésekben nyilvánulnak meg.

• A politikai tevékenységeket erősen meghatározzák a politikai közösségek által felerősített kollektív érzelmek, érzelmi jellegű pozitív és/vagy negatív
előítéletek, szimpátiák, gyűlölködések.
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• A politikai magatartások belső, tudati meghatározói a politikára vonatkozó, a politika világával kapcsolatos ismeretek, nézetek, ideológiák, az
egyéni és a csoporttudat szintjén egyaránt.

Mivel a politika világát konkrét egyének, közösségek, szervezetek, csoportok hordozzák, ezért a politikát, amely tevékenységekből, viszonyokból és
sajátos tartalomból tevődik össze, a konkrét egyének és politikai csoportok tudatának előbb felsorolt összetevői meghatározzák.

A politikai magatartásokat meghatározó tudati elemek végül is a politika lényegi elemeit alkotják, különösen:

• a politikailag releváns érdekek, érdektörekvések és értékek,

• az ezek alapján elfogadott célkitűzések,

• az érdekek érvényesítésére és a célok elérésére irányuló akaratok,

• amelyek a hatalom (hatalmi, döntési pozíciók) megszerzésére, befolyásolására irányulnak.

A politika fogalmi összetevője tehát az érdekmeghatározott, célokat kitűző (teleologikus), akaratlagos (voluntarista) tevékenység, amely hatalomra tör.

A politika alanyai
A politika világa a modern társadalmakban a társadalom egyik alrendszerében, a politikai rendszerben jelenik meg.

A politikai rendszer hordozói, fenntartói, működtetői a politika alanyai. A politika alanyainak tevékenysége, a közöttük kialakuló politikai viszonyok és
a politika tartalma kapcsolódik funkcionálisan össze a politikai rendszerben.

Arisztotelész szerint az „ember államalkotó lény” (zoon politikon), állami életre, közösségi életre hivatott élőlény. A politika minden értelmes ember
tevékenysége, a közügyekkel, az állam ügyeivel foglalkozás minden ember kötelezettsége. A politikai, közösségi élet és tevékenység előbbre való
a család és az egyes ember tevékenységénél. Az igazságosság, aminek elérése a legfőbb cél, az állami életben, az állami közösség rendjében
gyökerezik – hangsúlyozta Arisztotelész.

A közösségi életben tudatosan, aktívan és állandóan részt vevő homo politicus azonban csak ideális követelmény, normatíva, elvárt cselekvés és
részvételi igény a politikai életben. A politika alanyai történelmileg változtak, bővült a politikai életben való részvétel lehetősége.

A modern politikai rendszerekben a politikai élet alanyait a részvétel szempontjából többféle csoportba sorolhatjuk.

1. A politikai névtelenek, a társadalomnak azok a tagjai és csoportjai, akik saját alapvető érdekeik felismerésére és megfogalmazására sem képesek,
így a politikai életben mint érdekhordozó és valamilyen célt akaró polgárok meg sem jelennek. Ők csupán tárgyai és nem alanyai a politikának. Ők
teszik ki a választásoktól, a politikai szervezetektől, gyűlésektől távol maradók nagy részét, elemi dolgokban sem képesek eligazodni, sem vezetők,
sem szószólók nem kerülnek ki közülük. Érdekeiket általában a szociális elesettség és kiszolgáltatottság iránt érzékeny értelmiségi csoportok,
vezetők képviselik, vetik egyáltalán fel.
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2. A politikától elforduló passzívak a politikához való viszonyuk és motivációjuk révén nagyon heterogén társadalmi csoportot alkotnak. Megtaláljuk
közöttük a politikától tudatosan távol maradó csalódottakat, akiknek általában határozott politikai véleményük van, de cselekvően nem
kapcsolódnak be a politikai életbe. A közömbös-passzívak, az ún. „absztrakt állampolgárok”, akik legfeljebb időszakosan vesznek részt a politikai
életben, esetleg elmennek szavazni minden határozottabb szándék és tudatosság nélkül. A hedonista passzívak azok, akik képesek eligazodni a
politikai életben, határozott elképzeléseik, igényeik vannak, többnyire sikeresek is valamely, a politikától távol eső társadalmi szférában, de mivel
örömet, élvezetet a politikában való részvétel nem jelent számukra, ezért igényeiket, életörömeiket más tevékenységi területen keresik és találják
meg. A politika örömtelen, sikertelen és idegen világ számukra, s mindaddig, amíg saját tevékenységi szférájukat valamilyen politikai beavatkozás
nem érinti, közömbösek és politikailag aktivizálhatatlanok.

3. A politikailag aktív, közéleti állampolgárok is nagyon heterogén csoportot alkotnak részvételi indítékaik, részvételük tudatossága, gyakorisága és
eredményessége szempontjából egyaránt.

A közéleti-politikai aktivitás nem feltétlenül jár együtt valamely politikai szervezethez, mozgalomhoz csatlakozással. Az aktív közéleti politikai
cselekvőket erős közéleti elkötelezettség, határozott célképzet, egyértelmű politikai világkép jellemzi.

4. A hivatásos politikusok és a politikai aktivisták, a szakértők, akik a „politikából élnek”, szemben a múlt századi, a „politikáért élő” hivatásos, de
legtöbbször nem professzionális politikusokkal. A modern politikai rendszerekben a politika hivatássá, professzionális foglalkozássá, szakszerűen
és ésszerűen szervezhető tevékenységgé vált. A modern politika emellett csapat-, sőt szervezeti tevékenység. A politika igazi szereplői ma már
a weberi értelemben vett racionálisan megszervezett politikai szervezetek, s nem az egyének. Az egyének, a politikusok jelenítik meg a politikai
szervezetek tevékenységét, akaratát, érdekeit, de a főszereplők a modern pártok (az „új fejedelem”, miként az olasz Antonio Gramsci nevezte
őket, szemben a középkor és a reneszánsz sikeres politikusaival, az egyes konkrét személyekkel), az állami szervezetek, a tömegerőt adó és az
érdekérvényesítő képességet megnövelő mozgalmak stb.

A politikai élet alanyait és szereplőit természetesen sokféle más szempont szerint is csoportosíthatjuk, ez a csoportosítás a politikai életben való
részvételükön és bekapcsolódásukon alapult.

A politika megjelenési formái: tevékenység, viszony és tartalom
1. A politika sajátos tevékenység, amelyben az érdekmeghatározottság, az akarati tartalom és a hatalomra irányultság három mozzanata egymástól

elválaszthatatlanul jelenik meg és hat egymásra. A politika cselekvésekben mutatkozik meg, egyének, csoportok, rétegek vagy akár tömegek
cselekvésében.

A politika világát politikai magatartások, tevékenységek formájában észleljük leginkább. Beszél a miniszterelnök a parlamentben, szavaznak a
képviselők, politikusok vitatkoznak a tv-ben, elmegy szavazni a választópolgár (vagy éppen hogy nem megy el szavazni), választási kampányharc
és versengés zajlik, tüntetnek, egyesületet szerveznek az emberek, politikai gyűléseken vesznek részt, éltetik vagy pfujolják a pártszónokot stb.

Az amerikai behaviorista politikatudományi irányzat – amely a látható és érzékelhető viselkedést tartja egyedül tudományosan vizsgálható,
mérhető, leírható társadalmi jelenségnek – a társadalom politikai alrendszerét a politikai magatartások és viselkedések összességeként határozza
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meg. Ez a meghatározás, annyiban igaz, hogy a politika világát konkrét emberek, vezetők, politikusok politizáló csoportok, tömegek konkrét
magatartásán keresztül észleljük (appercipiáljuk) egyáltalán.

A konkrét és észlelhető, megfigyelhető, tudományosan leírható, számszerűsíthető, csoportosítható, a politikai magatartásokon túl azonban a
politikai rendszer részei olyan összetevők és elemek is, mint a politikai tudat (az egyének és a csoportok politikai tudata), a politikai ismeretek
és érzelmek, antipátia- és szimpátiaérzések, a politikai szervezetek, a politikai normák, jogszabályok stb. Abból, hogy legtöbbször a politikai
magatartások észlelésén és vizsgálatán keresztül jutunk el a politika világának megismeréséhez, nem következik az, hogy a politikai rendszernek
ne lennének – magatartásokban meg nem nyilvánuló – tudati, ismereti, ideológiai, érzelmi, szervezeti-intézményi összetevői is.

Összegezve megállapítható, hogy bár a politika világa, a társadalom politikai alrendszere leginkább a politikai szereplők (politikusok, közéleti
emberek, tömegek, csoportok) tevékenysége, magatartása révén válik észlelhetővé, tudományosan leírhatóvá, mégsem azonosítható a politika
világa a politikai viselkedésekkel, tevékenységekkel, mert a tevékenységeken, a politikai magatartásokon túlmutató elemei, összetevői is vannak
a politikai rendszereknek.

2. A politikai tevékenység során sajátos tartalmú viszonyok jönnek létre a politika alanyai, a politikai tevékenységet kifejtők között. Az így létrejövő
politikai viszonyok érdekkonfliktusokkal, egymást erősítő vagy gyengítő, korlátozó hatalmi aspirációkkal telítettek és eleve közösségi viszonyok.
A politika és a politikai tevékenységek ún. relációs kategóriák, mivel eleve másokkal közösen, másokkal szemben végzett cselekvések, amelyek
speciális viszonyokat, politikai viszonyokat teremtenek a politika alanyai között.

A politikai viszonyok olyan társadalmi kapcsolatok, amelyek a politika szereplői és alanyai között alakulnak ki, és sajátos tartalommal rendelkeznek.
A politikai viszonyok leírhatatlanul sokrétű és bonyolult hálózatai a politikai rendszernek. Részben interperszonális, részben intézmények,
szervezetek, államok közötti viszonyok.

A politika interperszonális viszonyai jelennek meg: a rivalizáló politikusok, az egymással alá-, fölérendeltségi viszonyban lévő politikai szereplők,
az azonos politikai csoportokhoz tartozó egyének összefogásában, egymás támogatásában, az együvé tartozás élményét adó összefogásban,
csoportcselekvésekben, de ugyanígy a másik csoporthoz tartozóktól való eltávolodásban, a rivalizálásban, a versengésben stb.

A csoportdinamikai elemzések pontosan leírják azokat a társadalmi viszonyokat, relációkat, amelyek az egyes egyének, a csoportokon belüli
szereplők között és a különböző csoportokhoz tartozó egyének között kialakulnak.

A politikai alrendszer leírható csoportok és egyének között kialakult politikai viszonyok rendszereként is, mégpedig formalizált, szabályozott és
nem formalizált, spontán létrejövő csoportok, politikai szervezetek, kiscsoportok és nagycsoportok, laza szerveződésű mozgalmak, nyíltan vagy
zártan, esetleg titkosan működő csoportok belső és csoportközi viszonyainak összességeként is.

5. A politika, amely politikai magatartások, tevékenységek, továbbá ezen tevékenységek révén létrejövő politikai viszonyok formájában jelenik meg,
ugyanakkor sajátos tartalom is, amelyet gyakran politikumnak nevezünk, arra utalva, hogy ez a sajátos politikai tartalom (az érdek, az akarati
és a hatalmi mozzanatok együttese, sajátos konfliktusok megjelenése) nem politikai tartalmú tevékenységeket és viszonyokat átpolitizálhat,
politikai tartalommal tölthet meg. A gazdasági, a kulturális, a művészeti, az oktatási viszonyok és tevékenységek önmagukban nem politikai
viszonyok és tevékenységek, nem a politikai élet racionalitásai és meghatározó elemei (az érdek, az akarati és a hatalmi mozzanatok) hatják
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át. Azonban ha az érdek, az akarati és a hatalmi mozzanatok és sajátos ellentétek, konfliktusok, ideológiai tartalmuk áthatják a gazdasági, az
oktatási, a kulturális stb. viszonyokat, akkor azok sajátos törvényszerűségeik helyett politikával telítődve, a politikummal mint sajátos tartalommal
átitatva, tehát átpolitizálva működnek.

A politikai tevékenység és a politikai rendszer bizonyos értelemben ma már a legtöbb társadalmi alrendszert és tevékenységtípust közvetlenül
vagy közvetve determinálja.

A közvetlen és túl erős politikai determináció megakadályozza az egyes társadalmi tevékenységek és alrendszerek saját törvényszerűségeinek,
racionalitásainak az érvényesülését, ezzel lerontva a politikai tevékenység és logika által túldeterminált társadalmi tevékenység és a rendszer
működésének hatékonyságát is. A politikai túldetermináció a politikai tevékenység akarati, voluntarista tartalmából fakad, azonban mindaddig,
amíg az egyes politikai akaratok kölcsönösen és demokratikusan korlátozzák egymást, addig a politikai túldetermináció nem következik be.
A politikai akaratok egymást korlátozó szerepének megszüntetése, egyetlen politikai erő akaratának koncentrálása és hatalomra kerülése a
politikai voluntarizmus eluralkodásához, politikai túldeterminációhoz, a társadalmi alrendszerek átpolitizálódásához vezet.

A politika komplex fogalma és rövid definíciója
A politika komplex fogalmát és az egymással összekapcsolódó fogalmi elemeket – az eddig kifejtett magyarázatok alapján – a következőképpen
foglalhatjuk össze:

1. a politika közösségi tevékenység és viszony,

2. a politika a hatalom megszerzésére és befolyásolására irányuló tevékenység,

3. a politika társadalmi csoportok által kiváltott és megjelenített érdek- és hatalmi konfliktusokhoz kapcsolódik,

4. a politika érdekek által meghatározott, célkitűző és célok elérésére törekvő (teleologikus), akaratlagos (voluntarista) jellegű tevékenység, amely
a hatalom megszerzésére és befolyásolására törekszik,

5. a politika a modern társadalmakban – a társadalom egészétől és a többi alrendszertől elkülönülő – funkcionális alrendszerben integrálódva látja
el saját funkcióit. A politikai rendszer központi elemét a hatalmi viszonyok (a hatalmat megtestesítő döntési pozíciók) alkotják.

A politika lényegét és rövid definícióját akként határozhatjuk meg, hogy a politika érdek által meghatározott, célokat követő és akaratlagos
tevékenység, amely a hatalom megszerzésére irányul.
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4. fejezet - A POLITIKAI RENDSZER ÉS MŰKÖDÉSE
A politikai rendszer a politikai-hatalmi viszonyokhoz kapcsolódva, a hatalmi viszonyok dimenziójában intézményesült társadalmi alrendszer. A politikai
rendszert a politikai tevékenységek működtetik, amely egyúttal kerete a politikai magatartásoknak. Politikai rendszer önállósulásának történelmi
feltétele: a politikai rendszer társadalomirányító funkcióinak fokozatos önállósulása volt.

A politikai rendszer funkcionális önállósulása annak a társadalmi igénynek a kibontakozásával kezdődött, amelyben tudatosult az, hogy magukat a
termelési-gazdasági folyamatokat is már nem pusztán termelési-gazdasági, hanem egyre tágabb társadalmi szempontok alapján kell megszervezni.
A modern gazdasági rendszer is egyre inkább politikailag irányított és vezérelt folyamat, s a gazdaság egyre inkább a tágabb társadalmi célok,
értékek, elvek alapján működik, s nem pusztán a gazdasági rendszer elvei és törvényszerűségei alapján.

A politikai rendszer olyan objektivációs rendszer, amelyet – mint minden társadalmi alrendszert – konkrét egyének hordoznak, konkrét egyének
cselekvései révén létezik és működik.

A politikai rendszer érdekkonfliktusokkal és az azokhoz tapadó hatalmi törekvésekkel, mozgásokkal telített, a társadalmi reprodukciós folyamatokban
újból és újból felbukkanó konfliktusok végigharcolásának a színtere.

Minden relatíve önálló társadalmi alrendszer, így a politikai rendszer is, tartalmi és formai mozzanatok egysége. A politikai rendszer legfontosabb
tartalmi összetevői:

• a hatalmi viszonyok, illetve azok jellege és az azokban születő politikai döntések tartalma, minősége;

• az érdektörekvések tartalma,

• a politikai ideológiák,

• a politikai kultúrák és az érvényesülő politikai értékek. A legfontosabb formai összetevők:

• a politikai szervezetek,

• a politikai közösségek és csoportok,

• a politikai normák,

• a politikai kommunikáció és információ rendszere.

A politikai rendszer tartalmi és a formai mozzanatait a politikai szereplők cselekvései kapcsolják össze.
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A politikai rendszer összekötő eleme, amely a politikai magatartásokat, a tudati, a normatív és a szervezeti objektivációkat rendszerszerűen – tehát
funkcionálisan és strukturálisan – összekapcsolja: a politikai hatalom. Minden társadalmi alrendszer a társadalmi gyakorlat valamely funkcionális
dimenziójában alakul ki. A politikai rendszer a hatalmi viszonyok dimenziójában kialakult és intézményesült társadalmi alrendszer. Politikai hatalmon
a döntések tényleges birtoklását értjük, annak az intézményesült döntési mechanizmusnak a birtoklását, amelynek révén valamely politikai
vezető csoport, osztály, réteg az adott rendszeren belül képes alapvető érdekeit érvényesíteni, az érdekeket rangsorolni, az érdekkonfliktusokat
kompromisszumokban feloldani, alapvető érdekei dominanciájának megőrzése mellett.

Társadalmi méretekben a politikai törekvések a politikai hatalom megszerzésére, esetleg új hatalmi gépezet kialakítására, a meglévő tökéletesítésére
irányulnak, egyúttal az ellentétes érdekű vezető csoportok, osztályok, rétegek érdekérvényesítő lehetőségeinek a korlátozására. A politikai
rendszer egyes alrendszereit és elemeit a politikai hatalom és a hatalmi viszonyok keretében születő döntési mechanizmusok tartják össze,
integrálják. A döntések (a hozzá kapcsolódó szervezetek, eljárási módok, szabályok és tevékenységek) intézményesült rendszere működhet állami
intézményesültség keretében (az államilag szervezett társadalmakban), de működhet állami intézmények nélkül is (a nem osztálytársadalmak hatalmi
berendezkedése), és megvalósulhat oly módon, hogy megőrződik, de háttérbe szorul az állami intézményesültség, és más típusú politikai-hatalmi
szervezet (a politikai párt) válik dominánssá, mint a pártközpontú szocialista társadalmakban.

A politikai rendszer elemeinek hierarchikus összekapcsolódása és funkcionálása a hatalmi viszonyok konkrét elemzésével tárható fel. A politikai
rendszer formai mozzanatai (szervezetek, normák, intézmények stb.) változtathatók a leggyorsabban, de a politikai-hatalmi intézmények tartalma
történetileg meghatározott. A történelmi tradíciók, megszokások tovább élnek a legújabb és legváltozatosabb politikai formákban is. A politikai
rendszer ugyanakkor nemcsak történelmileg meghatározott, hanem történelmi meghatározó is, annál inkább, minél inkább domináns alrendszer a
társadalmon belül.

A politikai kultúra a társadalmi kultúra integráns részeként őrződik meg, adódik át, részben spontán, részben (a politikai rendszer által vezérelt)
intézményes politikai szocializáció keretében. A „tudatszerűen megőrzött” politikai kultúra új formák között is képes „régi módon” funkcionálni és az
új politikai formákat régi politikai tudati elemekkel átitatni. De természetesen az új politikai intézmények új, más politikai ismeretek, nézetek, emóciók,
politizálási készségek, reagálási módok kialakítói is egyúttal. A politikai kultúra esetében tehát nemcsak megőrzési, hanem leépülési, egymásra
rakódási, letisztulási folyamatok is lejátszódnak. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy egy politikai rendszerben mindig többféle politikai kultúra létezik
egymás mellett, a politikai rendszer a politikai kultúra szempontjából mindig heterogén, plurális szerkezetű.

A politikai rendszer a társadalmi alrendszerek között a leginkább változásra, állandó átalakulásra kész, tehát a legdinamikusabb társadalmi
alrendszer, amely állandóan változtatja társadalmi környezetét, miközben ő maga is változik, hasonul, idomul az általa indukált társadalmi
változásokhoz. A társadalmi (gazdasági, kulturális stb.) változásokra reagáló politikai rendszer minden összetevője átalakul, nemcsak a
hatalomgyakorlás mechanizmusa. Az új feladatok, az új társadalmi „kihívások” és igények természetes módon állandósítják a politikai rendszer
átalakulását. A politikai rendszer stabilitását a társadalmilag szükséges átalakulások folyamatossága – az ún. dinamikus egyensúly – biztosítja, nem
pedig a politikai rendszer megmerevedése, a szervezetek, intézmények, vezető pozíciókat betöltő személyek változatlansága.

A változások azonban nem azonosíthatók a szembetűnő szervezeti, eljárási, intézményi átalakításokkal. A politikai rendszer változásai nem a politikai
szervezetek változásaiban jelentkeznek elsősorban, hanem a feladatok, a célok, az eszközök és rangsoraik változnak, alakulnak át, sokszor teljesen
változatlan szervezeti viszonyok keretében is. Gyakran tanúi lehetünk annak, hogy feltűnést keltő szervezeti újjá- és átalakulások után a feladatok,
a célok, a politikai eszközök változatlansága merevíti meg a politikai rendszert.
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Mindezek után a politikai rendszer fogalmát röviden a következőkben foglalhatjuk össze:

a. A politikai rendszer a társadalom egészétől sajátos funkciói révén elkülönült alrendszer. A gazdasági és más alrendszerekkel az érdektörekvéseket
és a politikai akaratokat közvetítő intézmények és az ezekre vonatkozóan megszülető döntések kapcsolják össze a politikai rendszert.

b. A politikai rendszer – az intézményesült hatalom, döntéshozatali viszonyok alapján – hierarchizált társadalmi alrendszer.

c. A politikai rendszer objektivációs alrendszer, amelyben szervezeti, normatív és tudati jellegű intézmények és objektivációk léteznek.

d. Az objektivációs intézmények a politikai rendszer önállósult alrendszereiként működnek (politikai szervezetek, normák, magatartások, döntési-
hatalmi folyamatok, érdektörekvések, ideológiák, politikai értékek és politikai csoportok).

e. A politikai rendszer objektivációs rendszerként létező társadalmi alrendszer, amely konkrét egyének politikai magatartásának eredménye, és
egyúttal a politikai magatartások objektív kerete.

f. A politikai alrendszert mint objektivációkból álló alrendszert konkrét személyek, csoportok, hivatásos politikusok működtetik, az ő politikai
tevékenységük révén működik.

g. A politikai rendszer dinamikus alrendszer, amely a társadalmi változásokkal együtt változik, és a politikai döntések révén a társadalmi változások
legfőbb elindítója.

A politikai rendszer funkcionális elkülönülése és kapcsolatrendszere

A modern demokráciákban a politikai rendszerek nagyfokú funkcionális önállósággal rendelkeznek, a politika világának megfelelő sajátos értékek
és törvényszerűségek uralják és határozzák meg működésüket.

Miközben a politikai rendszer döntései révén meghatározza vagy keretek közé szorítja a többi alrendszer működését, a társadalom többi alrendszere
korlátokat szab a politikai rendszer számára, és a politikai döntéshozókat rendszeresen és intézményes formában lecserélheti a választásokon. A
társadalmi alrendszerek kölcsönös függősége és egymásba való áthatása megakadályozza mind a politikai rendszer túlzott dominanciáját, mind
valamely más alrendszer (pl. gazdaság, tömegtájékoztatás, állami bürokrácia, hadsereg) meghatározó szerepének érvényesülését. Az alrendszerek
funkcionális elkülönülése, újabb és újabb alrendszerek kialakulása biztosítja a társadalom megújulását, a sokféleség megőrzését és a sokféle (relatíve
autonóm és saját belső törvényszerűségeik alapján működő) alrendszer integrációját, valamint a társadalmi rendszerek hatékony bekapcsolódását
a nemzetközi rendszerekbe.
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1. ábra - A politikai rendszer és környezete

A politikai rendszer történelmi távlatokban megújulásra és tartalmi átalakulásra képes – a politikai innováció ún. rövid szakaszai és intézményei – a
választások, a politikai viták és folyamatok révén. A politikai rendszer innovációját és alkalmazkodását a demokrácia intézményei is elősegítik.

A politikai rendszer alrendszerei között átfedések és bonyolult kapcsolatok alakultak ki. Az alrendszereket átfogja és összekapcsolja (szervezeteik
és kapcsolataik rendszerén kívül):

1. A társadalom politikai nyilvánossága, a politikai információs rendszer.

2. Az egyes alrendszerekben születő és egymásra ható döntések, befolyások input és output folyamatai.

3. A politikai rendszerre vonatkozó törvények és jogszabályok, jogszabályokban megjelenő normatív és egyedi döntések.

A társadalom politikai csoportjai által hordozott politikai kultúrák (ismeretek, érzelmek, értékek, akaratok, előítéletek, beállítódások) és ezeknek a
politikai magatartásokban megnyilvánuló kifejeződései. (Lásd a 2. ábrát.)
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2. ábra - A politikai rendszer folyamatábrája

A politikai rendszer funkciói
A politikai rendszer a társadalmi reprodukciós folyamatokban önálló funkciókat lát el. Önálló alrendszerré válását funkcióinak történelmi elkülönülése
és önállósulása tette lehetővé.

A politikai rendszer funkcióit elemezhetjük a társadalom egészéhez viszonyítva a legáltalánosabb szinten, és vizsgálhatjuk valamelyik társadalmi
alrendszerhez viszonyítva.

A politikai rendszer funkcióit három csoportba sorolhatjuk:

A. A politikai rendszer társadalmi funkciói, amelyeket az egész társadalom felé ellát (1–5. funkció: a társadalomirányító, az érdekartikulációs, a
szocializációs, az integrációs és a nemzetközi funkciók).

B. A politikai rendszer belső, önmaga fenntartásával és működtetésével kapcsolatos funkciói (1–6. funkció).
C. A politikai rendszer szakpolitikai funkciói, amelyeket a politikai rendszer környezetét alkotó egyes társadalmi alrendszerek (gazdasági, oktatási,

tudományos, kulturális stb.) tekintetében ellát.

A politikai rendszer társadalmi funkciói
1. A társadalmi újratermelési (reprodukciós) folyamatok irányítása politikai döntések meghozatala és végrehajtása révén. A politikai rendszer

funkcionálása lényegileg önmagán kívülre, a többi társadalmi alrendszer, a társadalom egésze felé irányul. A politikai rendszert a többi



A POLITIKAI RENDSZER ÉS MŰKÖDÉSE

55

alrendszerrel a döntési folyamatok és mechanizmusok kötik össze. A döntési folyamatok keretében „közvetítődnek” az érdekek által meghatározott
politikai-hatalmi-akarati elhatározások a társadalom felé.

A politikai döntések – a társadalmi alrendszereket áthatva – meghatározzák azok tartalmát, kereteit. A meghatározás ereje és terjedelme társadalmi
alrendszerenként és társadalmi formációnként, sőt, történelmi koronként eltérő.

A társadalmi reprodukciós folyamatok irányítása keretében külön kell választani a három legfontosabb reprodukciós folyamatot irányító funkciókat,
úgymint

• a társadalom gazdasági-termelési folyamatai (az anyagi javak és szolgáltatások, a társadalom infrastruktúrája, a természeti és az épített
környezet) fenntartásának és fejlesztésének az irányítását,

• a társadalom népesedési, demográfiai (biológiai) újratermelésének az irányítását,

• a társadalom tudati, tudományos, kulturális, művészeti termékeinek a megőrzését, fejlesztését, gazdagítását és ezen folyamatok irányítását.

A társadalom termelési és újratermelési (reprodukciós) folyamatainak az irányítása, végrehajtása, az erre fordítható anyagi-költségvetési források
prioritásának a megállapítása a társadalmi lét minőségét meghatározó jelentőségű feladata és funkciója a politikai rendszernek. Ezeknek a
feladatoknak az elvégzése az egyes alrendszerek felé ellátott szakpolitikai funkciók révén valósul meg, de társadalmi méretű és történelmi léptékű
társadalmi funkcióban összegeződnek az eredmények vagy az eredménytelenségek a társadalompolitikai döntéseket meghozó politikai vezetők
tevékenysége révén.

2. A politikai rendszer az intézményesült eljárásokon, szervezeteken keresztül összegyűjti, becsatornázza a politikailag releváns érdektörekvéseket,
politikai véleményeket és akaratokat.

A társadalom különböző alrendszereiben – de elsősorban a gazdaságban – keletkező érdektörekvések politikai véleményekké és akaratokká,
majd döntési javaslatokká és alternatívákká transzformálódva jutnak be a politikai rendszerbe, ezáltal a társadalom érdek- és politikai viszonyait
döntési igények formájában „tükrözve”, megjelenítve a politikai rendszerben. A politikai rendszer a konkrét hatalmi viszonyok által hierarchizált,
ebből következően a politikai érdekek és akaratok becsatornázása mindig szelektív módon valósul meg. A politikai rendszer szelektív (válogató,
rangsoroló, korlátozó, tiltó, preferáló) érdekbecsatornázó mechanizmusának jellegét és tartalmát a gazdasági rendszer jellege és a politikai hatalmi
viszonyok határozzák meg.

A társadalom érdek- és politikai tagoltságának felszínre hozatala, politikai akaratok, politikai alternatívák formájában való megjelenítése
természetesen még nem azonos azzal, ami ezután a megszületendő politikai döntések tartalmában tükröződik és elfogadásra talál. Az érdekek,
politikai akaratok, követelések becsatornázása a megjelenítést (az artikulálást) célozza, és nem feltétlen az elfogadást. Már csak azért sem, mivel
a politikai rendszer felé áramló érdektörekvések reális társadalmi súlya, az érdekek felismertsége nagyon szembetűnően torz is lehet. Egyes
csoportok saját érdekeiket általánosabb, gyakran társadalmi érdekként tüntetik fel, ennek pontosítására, reális súlyának a megítélésére csak a
politikai rendszer nyílt érdekütköztetési, politikai rangsorolási folyamatában kerülhet sor, ebben a folyamatban közelíthetők egymáshoz a csoportok
és rétegek érdekei, biztosítható valóságos súlyuknak megfelelő rangsorolásuk egymás kölcsönös korlátozása és politikai egyeztetések révén.
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Az érdektörekvések és az alternatív politikai döntési igények elfogadott döntési akarattá válása a konkrét hatalmi erőviszonyokon múlik. A
társadalom érdek- és politikai törekvései legalább három szinten „jelenítik meg” az érdek- és politikai tagoltságot. Egyrészt a társadalomban
ténylegesen meglévő érdektörekvések és politikai akaratok szintjén, másrészt a politikai rendszerbe becsatornázott, szelektíve megjelenített
(artikulált) érdektörekvések és politikai akaratok szintjén, harmadrészt pedig a konkrét hatalmi erőviszonyok alapján megszületett döntések
tartalmában kifejeződő érdektörekvések és politikai akaratok szintjén. A politikai rendszer artikulációs funkciójának ellátásához közvetítő
intézmények, szervezetek, szabályozott érdek-képviseleti és döntéshozatali eljárások szükségesek. A politikai vezetők felelőssége az artikulációs
infrastruktúra jogszabályi, szervezeti, infrastrukturális, információs rendszerének, demokratikus intézményeknek a kiépítése és az ezeket
működtetni képes szakhivatalnokoknak a kiképzése. Ezek elmaradása vagy hiányos kiépítése súlyos funkcionális zavarokhoz vezet.

3. A politikai rendszer a társadalom egésze tekintetében kitüntetett módon látja el a politikai szocializációs folyamatok irányítását, a politikai kultúra
intézményes átadásának folyamatait.

A politikai rendszer keretében működnek a legjelentősebb politikai szocializációs intézmények és folyamatok (az állami és társadalmi-politikai
szervezetek, a politikai mozgalmak, a politikai képzés és nevelés szervezetei, a politikai tömegkommunikáció eszközei stb.). A politikai szocializáció
azonban nemcsak vezérelt, irányított folyamatokban valósul meg, hanem a társadalmi kiscsoportok és személyközi kapcsolatok keretében is. Sőt,
ezekben kezdődik és ezekre épül rá, illetve ezeket kívánják áthatni a politikai szocializáció intézményes eszközei, ágensei és csatornái. A politikai
szocializáció a társadalmi lénnyé válás folyamatának része, spontán és tudatosan vezérelt folyamatok fonódnak össze benne.

A politikai szocializáció a politikai kultúra (politikai nézetek, ismeretek, érzelmek, politikai értékek, politikai ideológiák, politikai státusokhoz
kapcsolódó politikai elvárások, szerepek, normák) elsajátítása. A társadalomban mindig többféle politikai kultúra létezik, a politikai kultúrák
pluralitása megszüntethetetlen. A társadalom politikai vezető csoportjai, a politikai elitek (érték- és mintaadó csoportok) felelőssége azonban az,
hogy a politikai kultúrák közül melyik és milyen tartalmú politikai kultúra válik domináns politikai kultúrává.

A demokratikus vagy az autoriter politikai kultúrák, a tolerancia, a konszenzusos politizálásra törekvés vagy az intolerancia, a
konszenzusképtelenség; a befogadó vagy a kirekesztő, a csak a barát vagy ellenség megosztottságban gondolkodó politikai beállítódások,
attitűdök, politikai mentalitások közötti választásokat rendkívül nagy mértékben meghatározzák a politikai vezető csoportok által kínált minták.

4. A politikai rendszerek funkciója a társadalom politikai integrációjának megvalósítása és a politikai rendszer legitimációja.

A politikai integrációs és legitimációs funkció a politikai rendszer egészének az integráló és legitimáló erejét és működését jelenti, s nem valamely
elemének (a kormánynak, egyes pártoknak, uralkodó eliteknek stb.) az elfogadását és legitimitását. A politikai integráció és legitimáció mellett a
társadalomban természetesen más integráló és legitimáló elemek és mechanizmusok is hatnak, sőt azok integrációs és legitimációs hatékonysága
erősebb is lehet, mint a politikai rendszeré. Így például a nemzeti kultúra és értékek, a közös történelemi tudat, a külső fenyegetettség kollektív
élménye, a vallási tradíciók és értékek stb. rendkívül fontos integráló és legitimáló elemek és mechanizmusok a politikai rendszer mellett.

A politikai rendszer integrációs és legitimációs funkciójának különböző eszközei vannak. Ezek az eszközök minden politikai rendszerben léteznek,
de az eszközök aránya és tartalma változó, s ezek az egyes politikai rendszereket alapvetően megkülönböztetik egymástól.
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A politikai rendszer legfontosabb integrációs és legitimációs eszközei:

a. a legális (jogszerű) erőszak alkalmazása vagy kilátásba helyezése a köz- és az igazságszolgáltatási hatalom gyakorlása során, a közrend és
a közbiztonság védelme és ezen funkciók ellátására alkalmas államszervezet működtetése (szakszerűen és jogszerűen működő állam),

b. a politikai elit legitimitása, teljesítményének elismerése, vagyis az uralkodó politikai rezsim és politikai elit iránti lojalitás megszerzése, uralmuk
elfogadása, politikájuk helyességének és szükségességének az elismerése révén (politikai lojalitás a politikai vezető csoportok iránt),

c. a politikai életben való részvétel biztosítása és a politikai vezető pozíciókat betöltők felvállalhatósága, vagyis a politikai csoportok, mozgalmak
és szervezetek bevonása a politikai tárgyalási-alkudozási-döntéshozatali eljárásokba (political bargaining), a politikai participáció biztosítása
szabályozott és nyilvános versengés keretében, a politikai vezető pozíciók felválthatósága, a hatalmi pozíciók rotációjának a biztosítása (politikai
participáció és versengés a hatalmi pozíciókért),

d. a jogbiztonság érvényesülése és az ebbe vetett meggyőződés kialakulása, amely a szakszerű és jogszerű bürokrácia és az általánosan
elfogadott jogelveknek megfelelő jogrendszer fenntartása és működtetése, a joguralom (rule of law) biztosítása (jogállam és annak elfogadása)
révén valósul meg,

e. a civil biztonság garantálása a civil szféra és a magánautonómiák védelme és biztosítása révén (a magánlakás és a magánélet sérthetetlensége,
a személyes adatok és a magántitok védelme stb.),

f. a szociális biztonság megteremtése és garantálása (foglalkoztatás, egészségügyi ellátás, ingyenes vagy megfizethető oktatás, szociális,
gyermeknevelési vagy munkanélküli-segélyezés, nyugellátás).

5. A politikai rendszer bekapcsolása a nemzetközi politikai rendszerbe az állami külképviseletek fenntartásával, nemzetközi szervezetekben való
részvétellel, nemzetközi tárgyalások és a külpolitikai (állami, nem állami szervezetek révén, a nemzeti és az ún. népi diplomácia eszközeivel
kifejtett) tevékenység folytatása.

A politikai rendszer belső funkciói
A politikai rendszernek önmagára vonatkozóan is vannak sajátos funkciói, illetve az általános funkciók sajátosan konkretizálódnak ezekben a belső
funkciókban.

A politikai rendszer belső funkciói, amelyek önmaga fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódnak:

1. A politikai rendszer felé közvetített és a politikai rendszerbe becsatornázott érdektörekvések politikai integrálása, csoportosítása és döntési
javaslatokká, kezelhető politikai követelésekké alakítása. Ezen funkciók ellátásához szükséges szervezetek, eljárások, jogi normák, intézmények
létrehozása és működtetése.
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2. A politikailag releváns információk begyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és továbbítása a politikai rendszer egésze felé. A politikai rendszer
ezt a funkcióját a tömegtájékoztató eszközök, az adatbázisok, a hivatalos nyilvántartások, statisztikai adatok közreadásával tudja elvégezni.

3. Az állampolgárok politikai szerepekre toborzása (rekrutálás) és kiképzése. A választók felkészítése a választásokon való részvételre politikai
oktató és képző intézmények működtetése, politikai képzési anyagok összeállítása stb. révén.

4. A politikai tradíciók, szimbólumok ápolása, fenntartása, működtetése, politikai és történelmi jelképek őrzése és megjelenítése. Idetartoznak a
nemzeti és az állami ünnepek megtartása, a nemzeti zászló és a címer megfelelő használata és használatának előírása, védelme stb.

5. A társadalom egészének és a politikai rendszer stabilitásának a biztosítása. A politikai rendszer stabilitása a társadalmi alrendszerekre jellemző
dinamikus egyensúly fenntartásával, a változások intézményesítésével érhető el. A politikai rendszer stabilitása nem azonos tehát a rendszer
konzerválásával vagy megmerevítésével.

6. A politikai rendszer infrastruktúrájának a fenntartása és működtetése. A politikai rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi, szervezeti,
személyi és jogi-normatív elemek megjelenítése. Ezek kiszolgáló eszközök a felsorolt funkciók ellátásához. (Az országos, a helyi és a
népszavazások feltételeinek biztosítása, a közhivatalok fenntartása, politikai gyűlések, demonstrációk megszervezésének biztosítása, a pártok
támogatása az állami költségvetésből stb.)

A politikai rendszer szakpolitikai funkciói
A politikai rendszer funkcióit vizsgálhatjuk az egyes társadalmi alrendszerek vonatkozásában is. Ezekben a konkrét funkciókban valósulnak meg a
politikai rendszer általános társadalmi funkciói is, de sajátos, csak az adott alrendszer tekintetében ellátott funkciókkal is találkozunk. Így a gazdasági
rendszer, az oktatási rendszer, a kulturális rendszer stb. tekintetében a leírt általános funkciókat konkretizálni kell, és további – az adott alrendszerhez
kapcsolódó – funkciókat teljesít és valósít meg a politikai rendszer.

A legfontosabb szakpolitikai (public policies) funkciók:

• gazdaságpolitika (pénzügyi politika, hitelpolitika, beruházáspolitika, munkahelyek teremtése, vállalkozások támogatása stb.),

• oktatáspolitika (a köz- és a felsőoktatás rendszerének működtetése, tandíj- és ösztöndíj-politika stb.),

• egészségpolitika (az egészségügy irányítása, az egészségügyi ellátórendszer irányítása, finanszírozása stb.),

• szociálpolitika (a munkanélküliek ellátása, a szociális segélyezés rendszerének működtetése, a gyermekgondozási rendszer fenntartása, a
családpolitika, a nyugdíjrendszer fenntartása és működtetése stb.),

• környezetvédelmi politika (az egészséges környezet védelme, a környezetszennyezés csökkentése, természetvédelem stb.),

• biztonságpolitika (a hadsereg fenntartása, nemzetközi katonai szervezetekhez csatlakozás vagy távolmaradás, két- és sokoldalú katonai
együttműködés, a terrorizmus elleni harc stb.),
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• jogpolitika (a törvény- és jogszabályalkotás tartalmának meghatározása, nemzetközi jogi egyezményekhez csatlakozás, kiadatás, menekültügyi
szabályozás, büntetőjog-politika stb.).

A szakpolitikai funkciók részletes tárgyalását mellőzzük.

A politikai rendszer elemei
A politikai rendszer elemeinek a felsorolása előtt hangsúlyozni szükséges, hogy ezek az elemek a politikai rendszer struktúrájában funkcionálisan
összekapcsolódnak, elválasztásuk sok tekintetben relatív. Az egyes elemek önálló összetevőként való megjelölése nem jelenti azt, hogy az
egyes elemek egymástól elválnak, és teljesen önállóan funkcionálnak. Vannak olyan elemei a politikai rendszernek, amelyek működésük során
szétválaszthatatlanok (pl. a szervezetek és a normák), és vannak olyanok, amelyek relatíve szétválaszthatók (pl. a politikai kultúra és a döntési
mechanizmus).

A politikai rendszer egyes elemeit tehát részben a rendszeren belüli önálló funkciójuk, részben jelentőségük alapján különítjük el, és a rendszer
elemeinek szétválasztása erősen relatív, de a rendszer egészének és egy-egy összetevőjének a megértése indokolja önálló elemként való jelölésüket.

A politikai rendszer elemei: a politikai szervezetek, a politikai normák, a politikai magatartások, a politikai érdektörekvések rendszere, a politikai
döntések mechanizmusa, a politikai kultúra, a politikai ideológiák és a politikai közösségek.

A politikai szervezetek
A politikai szervezetek a politikai rendszer leginkább szembetűnő elemei. Politikai szervezeteken azonban nem csupán a politikai szervezetként
létrehozott intézményeket értjük (pártok, államhatalmi szervek stb.), hanem a ténylegesen és közvetlenül politikai funkciókat betöltő szervezeteket
is. Ebből következik: egy adott társadalomban, egy adott időben politikai szervezetként és így a politikai rendszer elemeként kell számon tartanunk
olyan szervezeteket is, amelyek egyébként nem azok.

Még egy pontosító megjegyzést kell tennünk a politikai szervezetekkel kapcsolatosan: a politikai szervezetek nem csak a szűken vett politikai
szférában működnek. Funkcionális tevékenységük során más társadalmi alrendszerekbe is beépülnek, nem politikai szervezetek részeként is
működhetnek. Ez azzal függ össze, hogy a politikai rendszer határai mozgó határok, tágulnak és szűkülnek, továbbá hogy a társadalmi alrendszerek
kölcsönösen átmennek egymásba, reflexiós kapcsolat van közöttük.

A politikai rendszer egyrészt átnyúlik más társadalmi alrendszerekbe a politikai döntések, tevékenységek és azok következményei révén, másrészt
átpolitizálódhat, politikai funkciót tölthet be egyébként nem politikai funkciókra létrehozott szervezet. A politikai rendszer határait ezért sem lehet
szervezetekkel körülhatárolni (felsorolni a politikai szervezeteket és ezzel, illetve tevékenységükkel körülhatárolni a politikai rendszert), csak
funkcionálisan lehet a politikai rendszer határait nagyjából körvonalazni. Ezek pedig mindig mozgó határok. A politikai rendszernek tehát nem
szervezeti, hanem mindig funkcionális határai vannak.
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3. ábra - A politikai rendszer szervezeti alrendszerei

A fontosabb politikai szervezettípusok:

a. Az állami szervezetek, a „legitim erőszak szervei” (Max Weber), a közhatalmi funkciókat ellátó szervezetek.

A modern társadalmak állami szervezetei a politikai rendszer legfontosabb alrendszerét képezik. Az állami szervezetek típusai történelmileg
alakultak ki – több ezer év alatt. Az állami szervtípusok funkciójuk (speciális tevékenység, amelyre létrehozták), feladataik (amelyeket ellátnak) és
illetékességük (működési területük) alapján különülnek el egymástól az államhatalmi ágak elválasztása és önállósága alapján. Szervezési elveik,
felépítésük, működési szabályaik és döntéshozó hatalmi jogosítványaik, az állami szakalkalmazottak képzettsége alapvetően eltér egymástól.

b. A pártok és pártrendszerek.

A modern politikai pártok mintegy kétszáz éve alakultak ki, és a XX. században a politikai élet főszereplőivé váltak. A választójog kiterjesztése
után a pártok politikai programokat kínálnak szavazatokért a választási küzdelemben.

A modern parlamentek pártfrakciókból álló, pártok képviselőcsoportjai által tagolt törvényhozó és képviseleti szervezetek. A pártok a modern
demokráciákban szabadon alakulhatnak és szervezhetik tagságukat és szavazótáborukat. A pártok nem esnek jogi szabályozás alá. Csak
a bejegyzésüket és alkotmányos működésüket, illetve ha költségvetési támogatásban részesülnek, akkor gazdálkodási tevékenységük
törvényességét ellenőrzik állami szervezetek.
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4. ábra - Főbb állami szervtípusok, funkciójuk szerint

A pártrendszert az egy adott államban működő pártok összessége alkotja. Az Európai Parlamentben tagállami képviselők ideológiai alapon
szerveződött pártfrakciókba tömörülnek.

A bejegyzett pártok száma például Magyarországon több mint kétszáz. A működő pártok száma tíz körül van, míg a parlamenti pártok száma 2009-
ben öt, a rendszerváltás óta összesen hét párt jutott be az Országgyűlésbe. A parlamenti pártok mellett a pártrendszer figyelemre méltó pártjai a
parlamenti bekerülési küszöböt (4-5%) el nem érő, de az 1%-nál több szavazatot szerző és ezért általában költségvetési támogatásra jogosult pártok.

c. Az érdek-képviseleti szervezetek, a munkáltatók, a munkavállalók, az egyes szakmák rétegszervezetei, korporációi, szakszervezetei.

A modern társadalmak politikai rendszerének fontos alrendszere a társadalmi érdekegyeztetés szervezeteinek a fenntartása, az érdek-képviseleti
szervek bevonása a gazdasági, munkaügyi, beruházáspolitikai és bérpolitikai döntések meghozatalába.
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5. ábra - Pártok és pártrendszerek

6. ábra - A háromoldalú országos érdekegyeztetés szervei

Az országos szinten működő háromoldalú (tripartit) érdekegyeztetés során elfogadott megállapodásokat mindhárom oldal szervezetei kötelesek
betartani.

Ágazati és területi szinteken általában négyoldalúvá bővül az érdekegyeztetés intézményi rendszere. A negyedik képviselete az ágazati vagy a
területi szervezetek küldötteiből áll.

d. A politikai sajtó és tömegkommunikáció szervezetei, a politikai hírügynökségek.

A politikai rendszer összes információs szervezetei ide tartoznak.
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e. Az egy cél elérésére (single issue) létrehozott szervezetek, amelyek céljuk elérése után megszűnnek.

f. A nemzetközi politikai szervezetek, társaságok, ezek nemzeti szervezetei.

g. Egyéb politikai szervezetek, egyesületek, intézményesen működő lobbik stb.

A politikai normák
A politikai normák a politikai rendszerben önálló funkciót betöltő struktúraelemek. Politikai normákon politikai tartalmú és politikai funkciót betöltő
magatartási szabályokat értünk. Ha csoportosítani akarjuk őket, akkor a tágabb értelemben vett politikai normáknak lényegileg három nagy csoportját
különböztethetjük meg.

Az első csoportba a jogi normák tartoznak. A jog maga is sajátos társadalmi objektiváció, sajátos tartalmú magatartás-szabályozó, általánosan
kötelező normatív akarat, sajátos tartalmi és formai mozzanatok egysége. Az össztársadalmi reprodukció egyik leghatékonyabb szabályozója,
normatív hatása szinte minden társadalmi létszférára kiterjed. De természetesen nem minden jogszabály vagy jogintézmény tölt be közvetlenül
politikai funkciót (például a családjogi, az öröklési szabályok stb.). Ezeket a szabályokat, illetve az általuk betöltött funkciót a jog normatív funkciójának
nevezhetjük, elkülönítve a jog politikai funkciójától.

A politikai normák második csoportjába a nem állami politikai szervezetek normái,a szűk értelemben vett politikai normák tartoznak. Idesorolhatók
a pártszabályzatok, a politikai programok, ezek kötelező elemei stb.

A harmadik csoportba azok a politikai normák tartoznak, amelyek nem jogszabályok és nem általánosan kötelező és írott politikai magatartási
szabályok, hanem a szociológia bevett terminusa alapján „nem írott”, de „kollektíven ismert és követett” szervezeti-eljárási szabályoknak (vagy
intézményesült politikai szabályoknak) nevezhetők. Ezek a politikai gyakorlatból ismerhetők meg. Kollektív ismeretként terjednek el, és olykor az
írott normákat (akár jogi normákat is) lerontó erejűek lehetnek. Ilyen például a nem formalizált hierarchia ismerete és annak megfelelő magatartás
tanúsítása akár az írott szabályokban, a normákban előírottakkal szemben, a vezetőkhöz igazodás kényszere, a vezetők és a szervezetek iránti
lojalitási kényszerek és igazodási szabályok stb.
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7. ábra - A politikai normák rendszere

A politikai magatartások
A politikai rendszer önálló elemeként jelölhetjük meg a politikai magatartásokat, bár a politikai magatartások hordozzák és jelenítik meg a politikai
rendszer egészét is. A politikai magatartások csak részben kötődnek a politikai szervezetekhez. Legalább olyan jelentősek a nem szervezeti jellegű
(különösen a kollektív, tömeges) politikai magatartások, mint a szervezetiek, így például a politikai demonstrációk, felvonulások, a választások stb.
A politikai magatartások körét – a szervezetekhez és a normákhoz hasonlóan – szintén csak valóságos funkciójuk alapján határozhatjuk meg. Adott
körülmények között az öltözködés vagy a megszólítás, de akár valamely zenekarhoz, sportegyesülethez kötő-

dés is politikai tartalmú, politikai funkciót betöltő magatartás lehet. A politikai magatartások szétterjednek a társadalom gazdasági, kulturális és más
alrendszereiben, tehát semmiképpen nem szűkíthetők le a formalizált politikai szférára.
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8. ábra - A politikai magatartások főbb csoportjai

A politikai magatartás fajtáit nemcsak aszerint csoportosíthatjuk, hogy léteznek szervezeti és nem szervezeti politikai magatartások, hanem
további ismérvek alapján is: egyéni és csoportos politikai magatartások, formális státushoz kötődő és ahhoz nem kötődő politikai magatartások,
legális, illegális politikai magatartások stb. A politikai magatartások többnyire csak az elméleti elemzés terén különíthetők el egymástól, mert a
társadalmi gyakorlatban egy-egy egyén esetében mindig egymással szorosan összekapcsolódva, összefonódva léteznek a politikai és a nem politikai
magatartások. Egy-egy egyén tevékenységrendszerén belül csak relatíve választhatjuk szét az egyén politikai és nem politikai cselekvéseit, mivel az
egyént nem lehet politikai egyénre, gazdasági egyénre, erkölcsi egyénre szétválasztani. Az egyén társadalmi tevékenységének ezek a vonatkozásai
a társadalmi alrendszerek dimenzióiban válnak szét, és csak funkcionálisan különülnek el egymástól.

A politikai érdektörekvések és akaratok
A politikai rendszer önálló struktúraeleme a politikailag releváns érdektörekvések és akaratok rendszere és ezek politikai transzformációs
mechanizmusa. A politikai rendszer egyik társadalmi funkciója az adott rendszer jellegét nem veszélyeztető és politikailag releváns érdekek és
akaratok becsatornázása és intézményes közvetítése a politikai rendszer felé. A becsatornázott érdekek és politikai akaratok politikai artikulációjuk
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révén azokat a társadalmi viszonyokat, folyamatokat közvetítik, amelyekben keletkeznek. Egy társadalom gazdasági viszonyai leginkább érdekek
képében fejeződnek ki, de nemcsak a gazdaság, hanem minden más társadalmi alrendszer is sajátos érdekek és akarati törekvések formájában
közvetítődik a politikai rendszer felé.

Az érdektörekvéseket a politikai rendszeren belül horizontálisan és vertikálisan is csoportosítani és harmonizálni kell. Erre szolgálnak a társadalmi
és az állami képviseleti szervezetek és döntési eljárások. Feladatuk az érdekek politikai kezelése, az érdekek tényleges társadalmi hátterének,
bázisának, jelentőségének feltárása, érdekkompromisszumok kialakítása, végső soron kompromisszumos döntések meghozatala. A politikai
érdektörekvések jellemzőit és típusait a tankönyv IV. fejezetében részletesen bemutattuk.

A politikai hatalom intézményesült rendszere, vagyis a politikai döntési pozíciók,
döntéshozatali eljárások és folyamatok

A politikai rendszer kapcsolódása a társadalom alrendszereihez a politikai döntési folyamatokon, a döntési mechanizmusok hierarchizált rendszerén
keresztül valósul meg. A politikai döntések érdektartalmú hatalmi elhatározások, a különböző érdektörekvések között létrejött kompromisszumok
eredményei. A hatalom gyakorlásának legszembetűnőbb megnyilvánulásai a normatív szabályokká formált (jórészt jogi normákba vagy egyedi
döntésekbe foglalt) akaratok, amelyek közvetlenül alakítják, szervezik a társadalmi folyamatokat. A politikai rendszer hatalmi eleme a politikai
rendszer döntési mechanizmusa. A döntési folyamatok egymásra épülő hierarchizált mechanizmusok, amelyek minden esetben érdektörekvésekkel
és konfliktusokkal telítettek. Az egyes döntési alternatívák érdekekhez kapcsolódó akarati törekvések, s hogy melyik alternatíva, melyik érdekkötött
akarati törekvés és milyen mértékben válik formalizált döntéssé, az alapvetően a társadalmi berendezkedés és a mindenkori konkrét hatalmi
erőviszonyok alapján dől el. A döntések és a döntési folyamatok részletes elemzését a tankönyv IV. fejezetében tárgyaltuk.

A politikai kultúrák és értékek rendszere
A politikai rendszer önálló struktúraeleme a politikai kultúra. Politikai kultúrán azokat a csoportszerű tudati elemeket és objektivációkat értjük, amelyek
a politikai tevékenységekkel kapcsolatosan funkcionálnak.

A politikai kultúra fogalma és összetevői:

• a politikai nézetek és eszmék, a politikai értékek,

• a politikai ismeretek,

• a politikai érzelmek,

• a sajátos politikai viselkedési minták és reagálási készségek (vitakultúra, politikai tolerancia érvelési módok, vitatkozási metódusok stb.),

• a politikai előítéletek és beállítottságok.
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A politikai kultúra átörökítése részben spontán, részben a politikai intézmények által tudatosan vezérelt folyamat szerint valósul meg a politikai
szocializáció keretében. Mivel a politikai kultúra politikai közösségekhez, csoportokhoz kötött, ezért politikai csoportonként eltérő politikai kultúrák
élnek egymás mellett.

A politikai kultúra egyik meghatározója a politikai rendszer intézményi mechanizmusa. A politikai berendezkedés szelektíve erősít fel vagy
szorít háttérbe politikai nézeteket, politizálási készségeket, viselkedési módokat. Az intézményesült politikai berendezkedés által preferált politikai
gondolkodási módok, érzelmi és ismereti elemek, reagálási készségek tömegméretekben elterjednek, és tömeges elterjedésük révén intézményesítő,
szilárdító erőként tartják fenn az adott politikai berendezkedést. A politikai kultúrának vannak objektiválódott elemei, a kollektív nézetek, ismeretek stb.,
amelyeket a társadalom tagjai a politikai szocializáció során sajátítanak el, építenek be személyiségükbe. Az interiorizált politikai kultúra összetevői
szubjektív elemként épülnek be az egyének személyiségébe. Az egyének az általuk elsajátított politikai kultúra által vezérelt cselekvéseikkel vesznek
részt a politikai folyamatokban.

A politikai kultúra is csak funkcionálisan különíthető el a politikai rendszer többi elemétől, mivel a politikai kultúra áthatja a politikai szervezeteket,
intézményesül a politikai normákban, kifejeződik a politikai nézetekben, vezérli és irányítja a politikai magatartásokat.

A politikai ideológiák
A politikai rendszer struktúraelemét alkotják a politikai ideológiák. Az ideológia funkcionálisan összekapcsolódik valamely osztály, réteg, csoport
érdekeivel és politikai céljaival. A politikai ideológia koherens nézetrendszer, amely valamely politikai akarat, cél köré szerveződik. Az ideológia mint
tudati objektiváció többféle funkciót tölt be annak az osztálynak, rétegnek, csoportnak a tekintetében, amelynek társadalmi feltételeiből „kisarjadt”.
Funkciói közül kiemelhetjük az integrációs, a politikai ellenfelekkel szemben érvényesülő kritikai funkciót, továbbá a programadó, a legitimáló és
a motivációs, vagyis a magatartás-befolyásoló funkciókat. (Az ideológiák jellegének, funkcióinak a részletes kifejtésére később–a X. fejezetben –
kerül sor.)

A politikai közösségek rendszere
A politikai rendszer viszonylag önálló eleme a politikai közösségek rendszere. A politikai közösségek azonos érdekkel rendelkező, azonos politikai
nézeteket valló emberek többé vagy kevésbé megszerveződött csoportjai. A közösségi szerveződés kapcsolódhat szervezeti formához, de létezhet
anélkül is. A politikai közösséghez sajátos politikai kultúra kötődik, a közösség politikai kultúrát „nyújtó” csoport, egyszersmind a politikai kultúrába
a leghatékonyabban „belehelyező”, „belenövesztő” intézmény. Politikai közösségen csak a szociológiai jellemzőkkel körülírható csoportminőséget
értjük, nem pedig az ad hoc jellegű (például szavazók, gyűlésen éppen részt vevő) csoportokat.

A politikai közösség lényeges funkciói közül már említettük a politikai szocializációs funkciót, amelynek révén a politikai közösség tagjai sajátos
politikai arculatukat elnyerik. Ezen túl még kiemelhetjük a politikai közösségek értéktudatosító és érdekintegráló funkcióját. Az egyéni akaratok
kollektív akarattá integrálása a politikai közösségekben történik, ezzel más minőséget, más politikai fajsúlyt kap a politikai akarat vezérelte
tevékenység. A politikai közösség integratív funkciója a leghatékonyabb politikai szervező tényező is, mivel a politikai közösség mint szociális háttér
a konfliktusvállaló képességet növelő tényező. Az egyén tulajdonképpen a politikai közösség révén válik ténylegesen politizáló lénnyé. A „zoón
politikon” tulajdonképpen közösségi kapcsolódása révén létezik mint „politikai közösségi lény”.
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A politikai rendszer
Tartalmi összetevők Formai összetevők
1. a hatalmi rendszer (a döntések) 1. a szervezeti rendszer
2. az érdektörekvések és konfliktusok rendszere 2. a politikai normák rendszere
3. az ideológiák rendszere 3. a politikai közösségek és csoportok rendszere
4. a politikai kultúra és a politikai értékek rendszere 4. a politikai magatartások és tevékenységek összessége

9. ábra - A politikai rendszer elemeinek struktúrája és összefoglalása

A politikai rendszer minőségét meghatározó tényezők
A politikai rendszert nemcsak leíró vagy jogi normatív alapon vizsgálhatjuk (hány párt működik, milyen az alkotmányos rendszere stb.), hanem
értékelő elemek figyelembevételével is minősíthetjük. A politikai rendszerek minőségét meghatározó tényezők:

1. A politikai rendszerben elfogadott, kinyilvánított és ténylegesen érvényesülő domináns politikai értékek és politikai kultúrák.
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Hangsúlyozni kell, hogy minden politikai rendszerben egyidejűleg több politikai értékrendszer és politikai kultúra létezik. Ezek közül azonban
csak a domináns szerepet betöltő értékrendszerek (szabadság, egyenlőség, demokrácia, igazságosság, hatalommegosztás stb. vagy éppen ezek
ellentéte) és politikai kultúrák játszanak a politikai rendszer egészének minőségét meghatározó szerepet.

2. A politikai rendszer legitimációja és legitimációs eszközei. A politikai rendszer mint normák, szervezetek, intézmények összességének helyességét
elfogadó hit, meggyőződés a politikai rendszer értékkritériuma. A legitimációs hit, a rendszer elfogadása, a rendszer helyességébe vetett bizalom
alapulhat meggyőződésen és aktív elfogadáson, továbbá passzív elfogadáson. Alanya és eszköze lehet: személyekhez kötődő legitimáció,
személyi legitimáció; a hagyományokhoz kötődő, tradicionális legitimáció; a rendszer racionalitásához és jogszerűségéhez kötődő racionális
legitimáció; a politika tartalmához és célkitűzéseihez kötődő értéklegitimáció egyaránt.

3. A döntési-hatalomgyakorlási folyamatok minősége mint a politikai rendszer legfontosabb alrendszere és dimenziója alapvetően meghatározza a
politikai rendszer minőségét. A döntési folyamatok és eljárások, a döntés-előkészítés racionalitása, gyorsasága, ellenőrizhetősége, nyilvánossága
értékmeghatározó jelentőségűek. De legalább ilyen fontos a döntések tartalma, az ún. „kielégítő döntések” (H. Simon) folyamatossága, a
meghozatalukhoz szükséges döntéshozatali feltételek biztosítása.

4. Minőséget meghatározó tényező a politikai rendszer struktúraelemeinek és intézményeinek autonómiája. Minél nagyobb a rendszerelemek
autonómiafoka, a rendszer annál „értékesebb”, bonyolultabb, teljesítőképessége nő.

5. A rendszer minőségét meghatározó ún. rendszerspecifikus tényezők

• a rendszer varietasfoka, az alkotóelemek sokfélesége, pluralitása. Minél nagyobb a rendszer elemeinek változatossága, pluralitása, annál jobb
a rendszer teljesítőképessége, magasabb a minősége.

• A rendszer konnektivitása a rendszer elemei közötti kapcsolatok és az alrendszerek közötti kapcsolatok számára utal. Az elemek közötti közvetítő
mechanizmusok és folyamatok bonyolultságával nő a rendszer teljesítőképessége.

• A rendszer variabilitása, változékonysága a rendszer minőségét meghatározó tényező. A variabilitás a rendszer egészének adaptációs,
innovációs és tanulási képességét fokozza, ezzel rendszerstabilizáló szerepet tölt be.

6. Politikai rendszer minőségét meghatározó szerepet játszik a jogrendszer állapota és funkcionálása.

A politikai hatalom és rendszer értékessége függ a politikai hatalom jogi ellenőrzöttségétől és jogszabályokhoz kötöttségétől, a jogszabályok
érvényesülésétől (rule of law), a jogalkotás társadalmi és politikai ellenőrzöttségétől, a jogbiztonságtól, a jogalkalmazó szervek függetlenségétől
és a jogalkalmazás értékorientáltságától.

7. Végül a politikai rendszer minőségét meghatározza a politikai rendszer infrastruktúrájának állapota, kiépültsége és működése, a szervezeti, a
pénzügyi, az intézményi és a tárgyi feltételek biztosítása a politikai rendszer működéséhez.
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A politikai rendszer innovációja és tanulási képessége
Ma már polgárjogot nyert a politikai jelenségekkel kapcsolatban is az innováció, a megújulási képesség vizsgálata. A politikai jelenségek és politikai
rendszer kapcsán is vizsgálhatjuk a megújulási képesség, az adaptációs képesség és az innováció fogalmát, ahogyan azt a gazdasági szféra
jelenségeivel kapcsolatban tesszük. Tapasztaljuk, hogy a politika és a politikai rendszer szerepe a társadalomban nemhogy csökkenne, hanem egyre
inkább, látványosan növekszik, ezért amikor a politikai rendszer megújulási képességéről beszélünk, nem egyszerűen az egyik társadalmi alrendszer
megújulási készségéről van csupán szó, hanem az egész társadalmi reprodukciót, azon belül a gazdasági, a kulturális és minden társadalmi szféra
reprodukciós mechanizmusát meghatározó társadalmi alrendszer tanulási képességeiről, megújulási képességéről beszélünk.

Az innováció fogalmát a hazai tudományos irodalomban többnyire szűkebb értelemben szokták használni, innováción a gazdasági szférán belül
valamilyen új jelenség, új módszer, új eljárás kidolgozását, bevezetését és ennek piaci elismerését, visszaigazolását értik. Hangsúlyozni kell azt, hogy
az innovációhoz tartozik a visszaigazolás is, az, hogy a társadalom újként ismerje el, intézményesítse az új eljárást, terméket. A gazdasági szférában
ez a visszaigazolás nagyon egyértelmű és elég könnyen követhető: a megvásárlással, a fogyasztással, a piaci elfogadással. Speciális megújulási
képesség vizsgálata minden társadalmi alrendszer vonatkozásában felvethető. Természetesen az innováció folyamata és mechanizmusa az egyes
társadalmi szférákban alapvetően más és más. Például, ha arra gondolunk, hogyan igazolja vissza a társadalom a politikai jelenségek és folyamatok
megújulási képességét, akkor nyilvánvaló, hogy gyökeresen más a visszaigazolás, az elfogadás mechanizmusa itt, mint a gazdasági szférában.
A gazdasági szférában a fogyasztói magatartásból egyszerűen, elég világosan és egyértelműen kiolvasható egy új termék, egy új eljárás, egy új
módszer elfogadottsága, társadalmi igénylése, visszaigazolása. A politikai szférában egyáltalán nem ilyen könnyű a helyzet, mert hiszen oktrojált
politikai megoldásokat, szervezeteket, irányítási formákat stb. „vissza lehet igazoltatni”, másrészről igazán hatékony, a politikai rendszer fejlődése
szempontjából progresszív és elfogadható jelenségek elé is gátat képes állítani a politikai intézményrendszer, avagy a politikai gondolkodás vagy
a politikai-hatalmi szerkezet és a hatalmi mechanizmus. Úgyhogy egyáltalán nem olyan egyszerű és nem olyan világos és egyértelmű az innováció
problematikája a politikai rendszer vonatkozásában.

A politikai rendszer minden egyes összetevőjét és elemét érintheti az innováció folyamata. Így tehát érintheti a politikai szervezetek rendszerét, a
politikai kultúrát, az ideológiát, a politikai nyilvánosság szerkezetét, a döntési eljárásokat stb.

A politikai szervezetek változása azonban nem feltétlenül jelent megújulást. A megújulás, az innováció minden esetben valamilyen értékmérő
alapján vizsgálható, tehát nem egyszerűen valami másnak a kialakulását jelenti, hanem a politikai rendszer által ellátandó feladatok magasabb
szinten való megoldását. És hogy mi ez a magasabb szint, ehhez már ismételten és újból értékelemekhez, politikai értékmérőkhöz kell fordulni. Az
értékmérők szempontjából azokat a megoldásokat lehet politikai szempontból innovatívnak tekinteni, amelyek társadalmi elfogadottsága szélesebb,
legitimáltsága nagyobb, az elfogadott politikai értékeknek jobban megfelel. Így például, ha jobban megfelel a nyilvánosság, a sokféleség, a
kollektivitás, az egyenlőség politikai értékeinek. A szervezeti megújulás nagyon sokszor valódi tartalmi változások gátjaként vagy pótcselekvéseként
jelenik meg.

Az innováció érintheti a politikai rendszer közösségi rendszerét is. Új típusú közösségek kialakulása, illetve a meglevő közösségek között új típusú
kapcsolatok megjelenése feltétlenül „értékes” változás a politikai rendszerben. Például a konszenzusképesség fokozódása, az integrációra való
hajlam növekedése makrotársadalmi szinten vagy a szűkebb mikroszférában a politikai közösségek között előremutató társadalmi kompromisszumok
megkötése feltétlenül a politikai rendszer innovativitását bizonyító, az innováció szempontjából előrelépést jelentő fejlődés.
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A politikai rendszer innovativitását vizsgálhatjuk a döntési mechanizmus vonatkozásában vagy a hatalom szerkezetében is. A hatalom szerkezetében
is az előbb elmondott, illetve csak példálózóan említett értékelemek alapján vizsgálható a hatalom működésének a hatékonysága. A döntési
mechanizmus hatékonysága és a döntési mechanizmus hatékonyságának a növekedése a politikai rendszer megújulását, adaptációs képességének
a fokozását jelenti. De természetesen beszélhetünk a politikai rendszer esetében a politikai kultúra, a politikai-tudati viszonyok átalakulásáról,
mégpedig innovatív jellegű átalakításáról is. A politikai értékrendek leépülése és az új értékrendek kialakulása során olyan új értékrendek
intézményesülését és megszilárdulását figyelhetjük meg, amelyek a politikai rendszer hatékonyságát növelő szerepet töltenek be, de természetesen
ezzel ellentétes, az innovációs és tanulási képességet csökkentő változásokat is megfigyelhetünk.

Az innováció szintjei és az innovációt befolyásoló társadalmi tényezők
Az innovációnak különböző szintjei vannak a társadalomban. Egyrészről beszélünk az egyéni szintű innovációról, másrészről a szervezetek szintjén,
harmadrészt a közösségek szintjén, negyedrészt a makrotársadalmi szinten kialakuló innovációs folyamatokról. Ezeknek az innovációs szinteknek
a kapcsolata, a köztük érvényesülő meghatározottsági viszony az egyik legbonyolultabb kérdéskör az innováció témakörében. A makrotársadalmi
szint egészére jellemző innovációra orientáltság, a társadalmi reprodukció egészének innovációra való képessége meghatározó erővel érvényesül
a szervezetek, a közösségek és az egyének innovativitása, megújulási képessége vonatkozásában. A makrotársadalmi szinten innovációra orientált
társadalmak jobban kamatoztatják az egyéni, a közösségi és a szervezeti szintű innovációs képességeket, tágabb mozgásteret biztosítanak a
szervezetek, a közösségek és egyének szintjén jelentkező innovációs tevékenységeknek.

Vannak más felfogások is a tudományos irodalomban, nevezetesen az, hogy az egyéni megújulási képességektől függ a közösségek, a szervezetek
és a makrotársadalmi szint

megújulási képessége. Véleményem szerint a meghatározottsági viszony fordított, és a meghatározottság ezen fordított irányából fakad az, hogy
a társadalmi berendezkedés egészének innovációra orientáltsága, az open society (nyílt és adaptív társadalmi) szerveződése vagy éppen az
innovativitás csökevényes jellege meghatározza a szervezetek, a közösségek és az egyének innovatív jellegű magatartását és mozgásterét.

A politikai rendszer innovációs képessége során ugyanezeket a szinteket különböztethetjük meg, és a meghatározottsági irány is ugyanaz,
tehát a társadalom egésze felől érvényesül a meghatározottság az innovatív jellegű szervezeti, közösségi és egyéni magatartások kibontása, de
akadályozása, visszafogása, zsákutcába terelése, blokkoló mechanizmusa tekintetében egyaránt.

Az innovációt elősegítő folyamatokban ugyanazok a társadalmi jelenségek hatnak, mint az innovációt akadályozó folyamatokban. Ez összefügg azzal,
hogy az innovációs folyamatokról leválaszthatatlanok az érdekviszonyok és a tudati viszonyok. Az érdek-, a hatalmi, a szervezeti és a tudati viszonyok
rendkívül erőteljes ösztönző szerepet tölthetnek be az innovatív tevékenységek és folyamatok szempontjából, és ugyanezek a viszonyok – az érdek-,
a hatalmi, a szervezeti és a tudati viszonyok – rendkívül erőteljes akadályozó szerepet tölthetnek be a társadalom megújulási folyamatai során.

Hogy melyik hatás érvényesül, az attól függ, hogy a társadalom egész reprodukciós mechanizmusában az innovációt elősegítő vagy inkább az
innovációt akadályozó szempontok, mechanizmusok, folyamatok kerülnek-e előtérbe. A négy összetevőnek a konkrét elemzése, vagyis a konkrét
érdek-, a konkrét hatalmi, a konkrét szervezeti és a konkrét tudati viszonyok elemzése kapcsán tudunk választ adni arra, hogy bizonyos társadalmak
miért inkább innovációra orientáltak, szemben a nem innovációra orientált társadalmakkal.
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A társadalmi reprodukció innovatív jellegének a vizsgálata és elemzése a történelemtudományokban is eléggé közkeletű és elfogadott. Szűcs
Jenő műveiben a társadalomnak két modelljét különbözteti meg ebből a szempontból. A XV. századtól kezdődő európai fejlődésben lényegileg
a társadalmak két történeti modelljét figyelhetjük meg, az egyik az ún. önfejlesztő társadalom, amelybe eleve beépülnek olyan struktúrák, olyan
elemek, olyan intézmények, amelyek a társadalom kialakult intézményrendszerének a meghaladását célozzák, tudatosan működtetnek olyan
elemeket, amelyek a megújulást hordozzák. Ezek a „változások békés technikái”, amelyek strukturális változások nélkül képesek a rendszer tartalmi
megújítására. Ezzel szemben az ún. nem önfejlesztő vagy stagnáló társadalmak a fennálló gazdasági-politikai-irányítási stb. mechanizmusok
konzerválása, erősítése irányába ható struktúrákat, intézményeket, gondolkodási módokat, eljárásokat építettek ki elsősorban. Az innovációs
képesség alapján beszélhetünk tehát innovációra orientált és innovációra nem orientált társadalomtípusokról. Az innovációra nem orientált
társadalom természetesen nem azt jelenti, hogy ezekben a társadalmakban nincs változás, fejlődés. Van változás és fejlődés, de a változás ereje,
hatékonysága és menete lassú, túl sok társadalmi energiát fogyaszt, és felesleges akadályokba ütközik a megújulás.

Megújulási képesség és társadalmi típusok
Ha a társadalmakat a stagnálás, illetve az önmegújítás képessége, az innovációra orientáltság és az innovációra nem orientáltság dimenziójában
nézzük, akkor többféle társadalomtípust különböztethetünk meg.

Az első csoportba tartoznak az ún. önmegsemmisítő társadalmi rendszerek, vagyis azok a társadalmi rendszerek, amelyek képtelenek a megújulásra,
arra, hogy az új kihívásokra új módon válaszolva megoldják azokat. Sajnos, még a XX. század is mutatott fel ilyen önmegsemmisítő társadalmakat.
Persze az önmegsemmisítésig évek vagy akár évtizedek telhetnek el, és esetleg milliók életébe kerül az a néhány év. Gondoljunk csak Pol Pot
kambodzsai rendszerére, amely tipikus példája az önmegsemmisítő társadalomnak.

A társadalmak második típusa az ún. életképtelen rendszerek csoportja. Életképtelen rendszerek azok a társadalmak, amelyek nagy valószínűséggel
még azokat a problémákat sem tudják megoldani, amelyeket más társadalmak meg tudnak oldani. Tehát meglenne az esély arra, hogy a társadalom
megoldja történelmi feladatait, de a kialakult intézményrendszer, a gazdasági, a politikai és egyéb intézmények működése inkább valószínűsíti azt,
hogy a más társadalmak által megoldható válságokra, kihívásokra nem találják meg a helyes válaszokat, évekre, évtizedekre stagnálásra vagy
csak nagyon lassú vagy nagyon nagy áldozatokat követelő fejlődésre kárhoztatva az adott társadalmat. Idesorolhatjuk a diktatórikus szocializmusok
mindegyikét.

Következő társadalomtípus az életképes rendszerek köre, amelyek megújulásra kész intézményrendszerük következtében, nagy valószínűséggel
képesek megőrizni életképességüket.

Ezek a társadalmak sem mentesek a komoly társadalmi kihívásoktól, válságoktól, feszültségektől, de a válságokra, a feszültségekre és a kihívásokra
hatékony válságelhárító, feszültségfeloldó, konfliktusmegoldó mechanizmusokat építettek ki, amelyek nagy valószínűséggel működni is fognak, és
helyes válaszokat adnak a társadalmi-környezeti kihívásokra.

Végül a társadalmak negyedik típusa az önfejlesztő rendszerek. Önfejlesztő rendszerek azok a társadalomalakulatok, amelyek nemcsak választ
tudnak adni az őket elérő kihívásokra, nemcsak arra képesek, hogy megőrizzék életképességüket, hanem növelni is tudják azt. Talán úgy lehetne
leginkább jellemezni ezeket a rendszereket, hogy a még előre nem látható feszültségekre, kihívásokra és válságokra is képesek felkészülni.
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Természetesen nem úgy, hogy előre tudják, hogy mi lesz, mi történik, hanem úgy, hogy nemcsak a viszonylag előre látható válságok, feszültségek
elhárításának a technikáját építik ki, hanem kiépítenek olyan technikákat is, amelyek viszonylag hatékonyan tudják fogadni a majdani válságokat,
feszültségeket, problémákat, azokat a válságokat, feszültségeket és problémákat is, amelyeknek a konkrét tartalmát nem lehet előre látni. Ez a
társadalomszervezési és döntéshozatali filozófia abból indul ki, hogy a már ismert, megtörtént válságok, katasztrófák, konfliktusok ismétlődése mellett
biztosak lehetünk abban, hogy még nem ismert válságok, katasztrófák, konfliktusok is fel fognak merülni, s valahogyan azokat is meg kell oldani.

Innováció és konfliktus
Az innováció nem egyszeri aktus és tevékenység, hanem folyamat. Az innovációs folyamat elkerülhetetlenül konfliktusokkal terhelt folyamat, akár az
üzemi szférában, akár a tágabb gazdaságirányítási szférában, akár a politikai szférában, akár a kulturális szférában vizsgáljuk.

Minden reform és megújulás érdekellentéteket, hatalmi ellenállásokat gerjeszt, tehát az innováció csak konfliktusokon keresztül előrehaladó
folyamatként érvényesülhet bármilyen társadalmi szférában. Éppen ezért konfliktusokat felszínre hozó és konfliktusokat kezelő és megoldó
intézményeket, struktúrákat, mechanizmusokat, módszereket kell kidolgozni, s ezen módszerek és mechanizmusok alkalmazására kell trenírozni a
társadalmat. Nem elegendő a konfliktusok elkerülhetetlenségét elismerni, a konfliktusok kezelésére alkalmas technikákat is ki kell dolgozni. Ebben
az esetben a konfliktusok nem zavaró tényezők lesznek, hanem a konfliktusok húzó, dinamizáló, előrevivő szerepet fognak betölteni a társadalmi
folyamatokban.

A politikai rendszer innovációs eszközei és garanciái
A politikai rendszer adekvát innovációs folyamatai lényegileg hatékony politikai reformok sorozatából állnak, mégpedig demokratikus reformok
sorozatából. A politikai rendszer megújulását biztosító elvek közül a demokrácia alapvető biztosítékait kell kiemelni: a többség hatalmának
érvényesítését, a kisebbségek oltalmazását és a véleményeltérések tűrését. Az elmúlt évszázadok során a politikai intézményrendszerek
történetében sikerült kialakítani azokat a szervezeti megoldásokat, azokat a normatív garanciákat, azokat az intézményes eljárásokat, amelyek
képesek megőrizni és biztosítani a többségi akarat érvényesülését és ugyanakkor a kisebbségek, a kisebbségi vélemények oltalmazását, lehetővé
téve a kisebbségi vélemények többségi véleménnyé alakulását, a hatalmi folyamatok, pozíciók, erőviszonyok „békés technikák” révén való
átalakítását.

A fenti három elv mellett, a megújulást elősegítő intézmény az alternatív információforrások igénybevételének a lehetősége is, tehát az, hogy a döntési
folyamatban ne csak a hivatalos döntés-előkészítő apparátus információforrása álljon rendelkezésre a döntési akaratokat kialakító demokratikus
közeg számára, illetve maga a döntés-előkészítő apparátus se csak egyetlen szervezet vagy intézményrendszer információjára támaszkodjon,
hanem szabadon választhassák meg a döntés-előkészítés folyamatában az információs forrásokat mind az előkészítők, mind pedig a döntések által
érintettek.

A politikai rendszer megújulását elősegítő garancia a döntéshozatali eljárás társadalmi ellenőrzése is. A társadalmi ellenőrzés hatékony kiépítése
a leggyorsabb korrekciókat képes biztosítani a rossz döntések felett, s a meghozott rossz döntések – vagy a korábbi jó döntések, amelyek egy idő
után váltak rossz döntéssé – korrekcióját a társadalmi ellenőrzés biztosítja a leginkább.
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A politikai rendszer tanulási képességét csökkentő tényezők
A politikai rendszer innovációs képességét növelő mechanizmusok mellett, természetesen, vannak a politikai rendszer innovációs képességét
csökkentő tényezők is. Ennek végső alapja az, hogy a politikai hatalom „megengedheti magának”, hogy ne tanuljon, mivel számára az eredmény a
fontos, és nem az, hogy milyen befektetéssel érte el az eredményt. Az eredmény elérése, bármilyen nagy befektetés árán, könnyen elvakulttá teszi a
szervezetet, a politikai vezetést, sőt az egész politikai rendszer érzéketlenné válik a jövő és a jelen nagy problémái iránt. Ebben az esetben a politikai
rendszert inkább csak a „múltja löki tovább”, és belső inerciája rendkívüli módon felfokozódik. A politikai hatalom és vezetés tanulása ebben az
esetben könnyen válik patologikussá. Patologikus tanuláson értve azt, hogy az egyének, a szervezetek tanulási folyamatában olyan mechanizmusok
érvényesülhetnek, melyek inkább csökkentik, mint növelik a szervezet jövőbeni tanulási kapacitását. Az ilyen patologikus tanulás mögött általában az
áll, hogy a rendszer túlértékeli a múltat a jelennel és a jövővel szemben, túlbecsüli szűkebb környezetét a társadalmi környezet egészével szemben,
valamint túlértékeli a jelenlegi kilátásokat a meglepetés, a változás lehetőségeivel szemben.

A tanulási, a döntési, az innovációs folyamatokat lassító szerepet tölt be a döntési folyamatok túlcentralizáltsága. Ugyancsak a tanulási, innovációs
képességet csökkentő szerepet tölt be a túlzott szervezeti koncentráció is.

Egy ponton túl az innovációs képességet, a tanulási kapacitást csökkentő szerepet tölt be a társadalmi reprodukció redisztribúciós mechanizmusa
is. Ezeknek a tényezőknek mintegy következménye az érdekeltség hiánya az innovációs folyamatok továbbvitelében, illetve az innovációval
együtt járó konfliktusok vállalásában és ezek megoldásában. Erősen akadályozza a politikai rendszer innovációs képességét a konfliktustűrő és
-kezelő intézmények hiánya is. Csökkenti a tanulási kapacitást a hatáskörök nem kellő rögzítése, a hatáskörök elosztásának egyfajta sajátos
zsákmányrendszere, értve ezen a hatáskörök megoszlásának azt a mechanizmusát, amelyben egy személynek, egy szervezetnek nem annyi
hatásköre van, amennyit a jogszabályok, a szervezeti-működési szabályok számára előírnak, illetve biztosítanak, hanem annyi, amennyit a hatalmi
harcok keretében magához tud vonni. Ennek következtében, bizonyos pozíciókban lévő személyeknek a formalizált hatáskörüknél jóval kiterjedtebb
és nagyobb a hatalmuk, míg mások esetében sokkal kisebb, mint amit a formalizált szabályok előírnak. A hatáskörök és a hatalmi erőviszonyok
állandóan átalakulnak a szervezetekben a személyi mozgások és a vezetőváltások kapcsán. Az állandóan átalakuló hatáskörök és hatalmi
erőviszonyok pedig a szervezetben dolgozók számára rendkívül felfokozott és erős „konformitási”, igazodási kötelezettséget teremtenek. A felfokozott
igazodási kényszer következtében a stabilitás, a kontinuitás, a szakszerűség állandósága minden egyes vezetőváltásnál csorbát szenved. Azt
mondhatjuk, hogy a szervezet elveszíti az „emlékezőtehetségét”, és minden egyes vezetőváltással, a szervezet átalakításával a szakmai kérdéseknek
egyfajta „újratanulása” kezdődik meg. Az új vezetői és hatalmi konstellációtól függ, hogy a szervezetben meglévő szaktudásból az új hatalmi
konstellációban a vezető vagy az adott szervezet végül is mit fog hasznosítani, és mit szorít háttérbe.

Az ismertetett mechanizmusok következtében szükség szerint alakulnak ki az innovációt akadályozó tudati tényezők is. Az objektiválódott
intézményrendszer, szervezeti mechanizmus és hatalmi erőkonstelláció meghatározott személyiségi elemek, meghatározott tulajdonságok,
meghatározott képességek, tudati elemek elterjedésének és hatásának kedveznek, másoknak viszont rendre nem kedveznek. Így például a
konfliktusvállalásnak, a saját véleményhez való erős ragaszkodásnak, a saját vélemény melletti kiállásnak, a vitakultúra fejlődésének, az érvek
összeszedésének stb. az egyik típusú intézményrendszer kedvez, míg a másik nem. Ezért bizonyos típusú személyiségi elemek és összetevők
rendkívül könnyen, ellenállás nélkül terjednek és hatnak az adott szervezetben vagy az adott társadalomban, míg más típusú, elsősorban a reformer
magatartással, az innovatív jellegű magatartással együtt járó, illetve azt feltételező személyi képességek szunnyadnak.
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Hangsúlyozni szeretnénk, hogy szunnyadnak, s nem arról van szó, hogy a társadalomban az innovációs képesség megszűnik, ha nem eléggé
innovációra orientált a társadalmi berendezkedés. Megváltozott politikai és döntési struktúra, erősebben innovációra orientált szervezeti, hatalmi
mechanizmus ugyanazoknak a személyeknek, ugyanazoknak a szervezeteknek, ugyanazoknak a közösségeknek a szellemi kapacitását nagyobb
hatékonysággal képes a társadalmi újratermelési folyamatokba beépíteni, és ezáltal a társadalom tanulási, innovációs képességét megnövelni.
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5. fejezet - A POLITIKAI RENDSZEREK STRUKTURALISTA-
FUNKCIONALISTA FELFOGÁSA

Meglehetősen nehéz feladat a politikai rendszer ma már könyvtárnyira rúgó amerikai irodalmának az áttekintése. Éppen ezért csak arra vállalkozom,
hogy elsősorban az amerikai politológiában legelterjedtebb és legjellemzőbb politikai rendszerfelfogást, a strukturalista-funkcionalista irányzat
elméletét röviden ismertessem.

Az amerikai politológia és politikai szociológia politikai rendszerfelfogásának négy fő elméleti forrását jelölhetjük meg. Mind a négy szerves része a mai
amerikai politikaelméletnek, még akkor is, ha természetesen vannak viták az egyes szerzők között. Az azonos társadalomszemlélet, az elméleti háttér
és a fogalmi apparátus azonossága azonban olyannyira egybeforrasztja a nézeteket, hogy a köztük levő különbségek gyakran háttérbe szorulnak.

Az amerikai politikaelmélet négy fő elméleti alapja és összetevője:

1. A parsonsi strukturalista-funkcionalista társadalomfelfogás.

2. Az általános rendszerelmélet és annak fogalmi apparátusa.

3. A behaviorista (viselkedést elemző) pszichológiai irányzat.

4. Az óriási mennyiségű empirikus összehasonlító politikai rendszerelemzés és tipológia, amely az első két elméleti összetevőn alapszik.

Ahhoz, hogy az amerikai strukturalista-funkcionalista politikaelmélet politikai rendszerfelfogását jobban megismerjük, elengedhetetlen, hogy kicsit
részletesebben – de csak a lényegre utalva – felelevenítsük annak elméleti alapjait.

Talcott Parsons a társadalmat értékorientációs és normatív struktúrák integrált rendszereként fogja fel, amely interperszonális viszonyokban
funkcionál. A társadalmi rendszerek elsajátítása a szocializáció révén, stabilizálása a legitimáció révén történik. A társadalomnak legitimált és közös
értékrendszere van, ami a szocializáció során egyéni motívumokká válva, normatíve rögzült motivációk formájában irányítja az egyén választásait
a konkrét interperszonális viszonyokban. A társadalom interperszonális viszonyainak a hordozói – az elméleti elemzésekben – az Ego és az Alter,
akiknek kölcsönviszonyaiban elevenednek meg a szerepelvárások és az intézményesült szerepegyüttesek.

Minden társadalom négy fő funkciót valósít meg:

1. Kulturális minták, értékek, normák fenntartása – vagyis reprodukciós funkciót –, amelynek fő eszköze a szocializáció. Ez a funkció elsősorban a
családban, az iskolában, a kis csoportokon belüli szemtől szembe kapcsolatokban valósul meg.

2. A környezethez való alkalmazkodást a társadalom adaptációs funkciója biztosítja. Ez elsősorban a gazdaság, a termelés szférájában valósul meg.
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3. A célkitűző és vezérlő (egyes szerzőknél instrumentális) funkció a társadalom irányítását biztosítja. Ez a funkció elsősorban a politikai rendszer
szférájában a hatalmi törekvések szabályozásával, ellenőrzésével, a kitűzött célok legitimálásával és végrehajtásával, a társadalom erőforrásainak
(gazdasági, szellemi stb.) mozgósításával valósul meg.

4. Az integrációs funkció a társadalmi alrendszerek közötti kohéziót biztosítja elsősorban, a kommunikációs folyamatok fenntartásával.

A négy fő funkció és a hozzájuk tapadó struktúrák absztrakt és analitikus alrendszerei a társadalomnak. Az absztrakt és analitikus struktúrákon
és rendszereken belül léteznek a valóságos alrendszerek. Egy-egy valóságos alrendszer több analitikus struktúrához – rendszerhez – is tartozhat.
(Például a család mint valóságos alrendszer, elsősorban a reprodukciós funkcióhoz kapcsolódik, de részt vesz az integrációs funkció, sőt az
adaptációs funkció megvalósításában is.)1

E. W. Wiseman a társadalom alrendszereit kettős alapon csoportosítja:

1. A társadalomnak vannak funkcionális alrendszerei, vagyis az előbb említett négy fő társadalmi funkció szerinti elvont és analitikus alrendszerek,
tehát: a reprodukciós, az adaptációs, a célkitűző és az integrációs alrendszerek. Minden alrendszer több funkciót valósít meg, de valamely funkció
ellátása elsődlegesen jellemző rá.

2. A társadalom strukturális alrendszerei, amelyek konkrétak (családi viszonyok, etnikai, foglalkozási csoportok, vallási csoportok és viszonyok stb.).
Ezek a konkrét strukturális alrendszerek több funkcionális alrendszerben is működnek, „áthajlanak” a funkcionális alrendszerek között.

Minden alrendszer többfunkciós, de mindegyiknek van egy kizárólagos funkciója is. Minden alrendszer számára a többi alrendszer alkotja a
környezetet, és az alrendszerek között kölcsönös közvetítő viszonyok léteznek. Az alrendszereken belül további alrendszerek (sub-sub systems)
léteznek.2

David Easton korabeli politikai rendszer „munkamodellje” (1957) már az általános rendszerelmélet kategóriának a kifejezéseivel jelent meg. D.
Easton volt az, aki talán a legtöbbet tette azért is, hogy a rendszerelmélet újabb és újabb elméleti tételeit azonnal átültesse a politikai rendszerek
elméletébe. Easton 1957-es tanulmányában3 a politikai rendszer még egy üres „négyzet” volt, amelyet akkor még senki sem „töltött ki” folyamatokkal,
funkciókkal. Többet írtak akkor még a „négyzet” és a környezete viszonyáról, kapcsolatáról, mint a politikai rendszeren (a „négyzeten”) belül lejátszódó
folyamatokról. A politikai rendszer „üres négyzete” felé inputok (követelések és támogatások) haladnak a társadalmi környezetből, a „négyzetek” felől
pedig outputok (döntések és politikák) haladnak a környezet felé. Az outputok által átalakított környezet visszacsatoló hatása teszi teljessé az ábrát. A
politikai rendszert jelölő „négyzet” elég sokáig „üres” maradt. D. Easton azt tartotta, hogy a „négyzeten”, a politikai rendszeren belül lezajló formalizált
mechanizmusok és folyamatok a leíró államtudományokból úgyis ismertek, nincs mit vizsgálni a döntési folyamatokon, a szervezeti viszonyokon,
annál inkább érdekes a kapcsolat a „négyzet” és a „környezete” között.

1 Parsons, Talcott: The Social System. The Free Press, Glencoe Illinois, 1951; Essays in Sociological Theory. The Free Press, Glencoe Illinois, 1960; Politics and Social Structure. The Free Press,
New York, 1969.
2 Wiseman, H. W.: Political Systems (Some Sociological Approaches). Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1966 (különösen 1–20. oldalak: Some General Concepts).
3 Easton, D.: The Political Systems. Alfred A. Knopf, New York, 1953. A politikai rendszer első munkamodelljét lásd: An Approach to an Analysis of Political Systems. World Politics IX. No. 3 April
1957. 81–94.
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D. Easton későbbi munkáiban (1965) adaptálta a rendszerelmélet új elemeit a politikai rendszerhez, így a „nyílt” és „adaptív” rendszerek elméletét.
A politikai rendszer környezetét két részre osztotta, megkülönböztetve a politikai rendszer belső (társadalmi) és külső (nemzetközi) környezetét. A
politikai rendszer két fő funkcióját az értékek allokálásában, telepítésében és azok elfogadtatásában, az egyeztetés megszervezésében jelölte meg.

A politikai rendszer felé haladó input és output folyamatok pontosabb meghatározását is kidolgozta D. Easton. Eszerint nem minden környezeti hatás
jelent inputot a politikai rendszer szempontjából, csak azok, amelyek változást, reagálást váltanak ki a politikai rendszeren belül. A politikai rendszer
outputjai közül pedig csak a hatóságok döntései és akciói fontosak, amelyek változást idéznek elő a környezetben.

D. Easton figyelme a politikai rendszer „négyzetére” terelődött, és két jelentős elemmel gazdagította saját (és akkorra már sokak által elfogadott)
felfogását. Az egyik a politikai rendszer ún. „folyamatmodelljének” a kidolgozása volt. A politikai rendszeren belül nem statikus elemek és viszonyok
léteznek, hanem „hatalmas és állandó átalakítási folyamatok”. Ehhez kapcsolódik a másik újdonság, az, hogy ezek az átalakítási folyamatok a politikai
rendszeren belül konverziós (átalakító, átváltoztató) funkciókat valósítanak meg: a politikai rendszer igényeket és támogatásokat vesz fel, és ezeket a
hatóságok – a politikai rendszerben elfoglalt helyükhöz kötődő felelősségük alapján – outputokká alakítják át. „A konverziós folyamatok a hatóságok
felé folynak, hiszen az igényeket hozzájuk címezték... az igények indítják meg a politikai rendszer alapvető aktivitásait. A hatóságok – a rendszerben
elfoglalt helyük következtében – különleges felelősséget viselnek az igényeknek outputokká való alakításában.”4 D. Easton korai „munkamodellje”
végül még egy lényeges elemmel gazdagodott, ugyancsak a rendszerelméletből véve az ötletet, a rendszerek „állóképességének” vagy „tanulási
képességének” a politikai rendszerre alkalmazásával.

A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a politikai rendszer „növekedése” vagy „tanulási képessége” témakörben Karl W. Deutsch elemzései a
legteljesebbek. K. W. Deutsch részben D. Easton, részben Robert Dahl és T. Parsons elméletére támaszkodva alkalmazta a rendszerek sajátos
tanulási képességének elméletét a politikai rendszerekre.5

Az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek elején óriási ütemben indultak el a politikai rendszerek empirikus-leíró elemzései. Az
Easton, Wiseman, Almond és mások által kidolgozott politikai rendszer „munkamodell” egyre differenciáltabbá vált, és ezáltal egyre alkalmasabbnak
mutatkozott arra, hogy a „munkamodell” felhasználásával a politikai rendszerek tömegét analizálják, összehasonlítsák. Ezeknek a jelentősége
főleg két vonatkozásban emelhető ki. Az egyik, hogy a „munkamodell” alkalmasnak bizonyult különböző politikai rendszerek elemzésére és
összehasonlítására. Eközben a „munkamodell” is finomodott, sokan kritizálták, főleg a politikai rendszer elemeit és funkcióit érte sok bírálat, pontosító
megjegyzés. Mindenesetre a „munkamodell” és a kategóriák meglehetősen tág keretei lehetőséget adtak a politikai élet folyamatainak többnyire leíró
jellegű feldolgozására, anélkül, hogy a politikai rendszer „munkamodelljét” vagy fontosabb kategóriáit (inputok; támogatások és követelések; outputok;
döntések és vezérlések; visszacsatolás stb.) el kellett volna vetni. Természetesen érte totális bírálat is, méghozzá elég korán, ezt a „munkamodellt” és
a politikai rendszer ún. hétfunkciós felfogását (amelyet G. A. Almond dolgozott ki), például Leonard Binder Iran: Political Development in a Changing
Society című könyvében (University of California Press, Berkeley, 1962). L. Binder bírálata sem olyan éles akkor, ha jobban szemügyre vesszük, mivel
csak összevonta a politikai rendszer elemeit és funkcióit, azt állítva, hogy a politikai rendszer lényegileg két elemből áll: a hatalmi kapcsolatokból,
amelyek a kényszerítő erőszak monopóliumából erednek (ez is almondi és azon túl weberi „hagyaték”) és a hatalmat legalizáló akciókból. Szerinte
a politikai rendszer tanulmányozása nem más, mint a társadalmi hatalom legalizációjának tanulmányozása a társadalmi interakciós szituációkban.

4 Easton, D.: A Framework for Political Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs N.Y., 1965. A System Analysis of Political Life. New York, London, Sydney, Wiley, 1965.
5 Deutsch, K. W.: The Nerves of Government. New York, 1963; Politics Government (How People Decide their Fate). Houshton Mifflin, Boston, 1970.



A POLITIKAI RENDSZEREK STRUKTURALISTA-
FUNKCIONALISTA FELFOGÁSA

79

A politikai rendszerek összehasonlító elemzése és tipológiája mutatja meg a legszembetűnőbben a strukturalista-funkcionalista irányzat
„munkamodelljének” hiányosságait. Ezek az elemzések leírják és összevetik a politikai rendszereket, de nem értik meg igazán, nem képesek a politika
és a társadalom mélyebb összefüggéseit feltárni, az egyes politikai rendszerek történelmi meghatározottságát és különbségeiket megmagyarázni.

A strukturalista-funkcionalista politikai rendszerelmélet alapjainak és forrásainak a számbavétele után megkíséreljük röviden összefoglalni – több
szerző kiegészítő és pontosító megállapítására támaszkodva – a strukturalista-funkcionalista elmélet politikai rendszermodelljét most már nem az
eastoni „munkamodellt” véve alapul, hanem annak korrigált, kiegészített változatát. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ez a politikai rendszerfelfogás
nem egy szerző felfogása, hanem egy irányzaté, és bármennyire eltérnek is az egyes felfogások a részkérdésekben (pl. Wiseman idézett munkájában
szinte megrökönyödik azon, hogy Almond a társadalom általános funkciói közül a célkitűző funkciót elhagyta összehasonlító kritikai elemzéseiben),
annak ellenére egy komoly és népes tudományos irányzat legjelesebb képviselőinek mára már tudományos szemléletté erősödött felfogását
ismerhetjük meg. Az amerikai strukturalista-funkcionalista politikaelméleti irányzat politikai rendszerfelfogásának a lényegét a továbbiakban foglaljuk
össze.

A politikai rendszer mint a társadalom egyik funkcionális alrendszere
A társadalom politikai rendszere és a politikai élet folyamatai a társadalom egyik alrendszerét alkotják, amelyen belül további al-alrendszereket
különböztethetünk meg. A társadalom egésze által ellátott négy fő funkció (a reprodukciós, az adaptációs, a célkitűző és az integrációs funkció)
közül a politikai rendszer mint a társadalom egyik funkcionális alrendszere elsődleges funkcióként látja el a társadalom vezérlését, a kitűzött célok
alapján való irányítását. A politikai rendszerhez, a társadalom egyik funkcionális (tehát elvont és analitikus) alrendszeréhez különböző strukturális
(tehát valóságos és konkrét) alrendszerek tartoznak. Így a politikai pártok, az érdekszövetségek, az állami intézmények, a politikai mozgalmak és
csoportok, valamint mindezek szerep- és státusrendszere, interakciós kapcsolataik. Mindazok a strukturális alrendszerek a politikai rendszerhez
tartoznak, amelyek objektíve politikai funkciót töltenek be, vagyis a hatalom működtetésében és legitimálásában részt vesznek, függetlenül attól,
hogy eredetileg vagy fő funkciójuk szerint mire jöttek létre. Így adott esetben az egyházak, a törzsi, nemzetségi intézmények is politikai funkciót
tölthetnek be a hatalomban vagy fordítva, politikai funkció ellátására létrejött szervek elveszthetik funkcionális kapcsolatukat a politikai rendszerrel.

A politikai rendszer mint a társadalom egyik funkcionális alrendszere „nem egyes csoportokból áll, hanem a teljes társadalmi struktúra mindazon
aspektusaiból, amelyek összefüggésben állanak a vizsgált funkcionális tevékenységgel”.6 Az alrendszerek funkcionális alapon specializálódtak, de
sohasem egyetlen funkciót valósítanak meg, mert mindegyik részt vesz mind a négy fő társadalmi funkció ellátásában, tehát minden funkcionális
alrendszer többfunkciós. Viszont minden funkcionális alrendszer valamelyik funkciót elsődlegesen látja el, így a politikai rendszer a célkidolgozó és
célkitűző, irányító funkciót elsődlegesen ellátó alrendszer, de eközben részt vesz a többi három általános társadalmi funkció ellátásában is.

A funkcionális alrendszerekhez tartozó struktúrák (csoportok, intézmények, szervezetek stb.) ún. „áthajló” struktúrák, tehát egyidejűleg több
funkcionális alrendszerhez is tartoznak, valamelyikhez azonban elsődlegesen tartoznak. A család, az iskola elsődlegesen a reprodukciós
alrendszerekhez tartoznak (a társadalmi értékminták, a normák átadása a szocializáció keretében), de másodlagosan kapcsolódnak a többi
alrendszerhez is.

6 Wiseman, H. W.: Political Systems. New York, 1966, 10.
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A politikai alrendszer általános jellemzői
Minden politikai rendszernek négy általános jellemzője van. Ezeket Gabriel A. Almond dolgozta ki. Ezek az általános jellemzők a következők:

a. Minden politikai rendszernek politikai struktúrája van. A politikai struktúra nem más, mint a politikai interakciók legális mintái, a politikai cselekvések
és intézmények legális struktúrája.

b. Minden politikai rendszer ugyanazokat az általános funkciókat tölti be (az ún. hétfunkciós politikairendszer-felfogás), amelyeket később
ismertetünk. Az előzőekben utaltunk arra, hogy Leonard Binder már 1962-ben élesen kritizálta Almond hétfunkciós politikairendszer-felfogását.
Binder szerint minden politikai rendszer lényegileg két elemből áll: 1. a hatalmi kapcsolatokból, amelyek a kényszerítő erőszak monopóliumából
erednek és 2. a hatalmat legalizáló akciókból. Ezért a politikai rendszer alapvető és lényegileg egyetlen funkciója a hatalom legalizációja
a társadalmi interakciós szituációkon keresztül. „A tökéletesen hatékony politikai rendszer az, amelyben az összes hatalmi kapcsolatok
legalizálódtak” – Binder szerint.

c. Minden politikai rendszer többfunkciós – írja Almond –, tehát egyidejűleg többféle általános funkciót valósít meg. Almond szerint minden politikai
rendszer részt vesz valamilyen módon a fő társadalmi funkciók (a reprodukciós, az adaptációs, az integrációs funkciók) ellátásában is.

d. Végül minden politikai rendszer kevert (mixed) a politikai kultúra szempontjából, tehát a politikai rendszeren belül egymás mellett léteznek
különböző politikai kultúrák, nincs a politikai kultúra szempontjából homogén politikai rendszer.7

A politikai rendszer környezete és határa
A politikai rendszert a társadalom többi alrendszere és struktúrája mint a politikai rendszer környezete veszi körül. A politikai rendszer környezete két
részből áll: 1. a belső környezetből, amely az adott társadalom gazdasági, etnikai, kulturális, ökológiai stb. alrendszereit tartalmazza, és 2. a külső
környezetből, amely a nemzetközi politikai rendszert jelenti.

A politikai rendszer környezetével adaptív kapcsolatban van, tehát változó környezetéhez állandóan alkalmazkodik, miközben a politikai rendszer
maga is változásokat idéz elő a környezetében. A politikai rendszer nyílt és adaptív rendszer, amelynek környezetváltoztató hatásairól állandó
visszacsatolások érkeznek feléje.8

A politikai rendszer határa addig terjed a társadalomban, ameddig a „legitim erőszak hatalmi akciói” eljutnak, illetve azokra a társadalmi konfliktusokra
terjed ki, amelyeket politikailag oldanak meg. „A legelsőként meghozandó döntés annak elhatározása, hogy a létező konfliktusok közül melyiket
kell politikailag megoldani” – írja Wiseman. „A gazdasági kérdések vitatottak lehetnek ebben a vonatkozásban ugyanúgy – bár más okból –, mint

7 Almond, G. A. – Coleman, James: The Politics of the Developing Areas. Princeton University Press, Princeton. N.Y., 1960.
8 Részletesen lásd: D. Easton: A Framework for Analysis. 1965 és A System Analysis of Political Life. 1965.
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az oktatás, az egészségügyi ellátás problémái. Ezt a tételt azért ismételjük még egyszer, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a megoldás módjának
az elhatározása is politikai döntés.”9 Az egyik legfontosabb kérdés egy konkrét politikai rendszer elemzésekor a politikai rendszer határainak és
környezetének (amellyel valamilyen kapcsolatban van) a megvonása és meghatározása, amely természetesen mindig „mozgó határ és relatív”.

A politikai rendszer input és output kapcsolódása társadalmi
környezetéhez

A politikai rendszer környezetéből input hatások, akciók indulnak el a politikai rendszer felé. Az inputoknak két fajtáját különbözteti meg D. Easton:
1. követelések, 2. támogatások.

A politikai rendszer felől a környezetbe output hatások, akciók indulnak el, ezeknek is két fő fajtája van: 1. döntések, 2. politikai vezérlések. D. Easton
meglehetősen elnagyolt kiés bemeneteli akcióit G. A. Almond dolgozta ki részletesebben.10

G. A. Almond Easton „munkamodelljét” figyelembe véve a következőképpen egészítette azt ki:

A. Inputok a környezetből a politikai rendszer felé:

I. Követelések:

1. Javakra és szolgáltatásokra irányuló követelések (a munkabér, a munkaidő szabályozása, az oktatási rendszer, az utak, a közlekedési
hálózat fenntartása stb.).

2. Magatartások szabályozására irányuló követelések (a közbiztonság, a munkaszerződések szabályozása stb.).

3. A politikai rendszerben, a politikai életben való részvételre irányuló követelések (választójog, az egyesülési, a tüntetési szabadság biztosítása
stb.).

4. Szimbolikus követelések a politikai rendszer felé („Az uralkodó és a hatalom megjelenítésének követelése, a politikai szimbólumok
megjelenítése a kommunikációs rendszerben” stb.).

II. Támogatások:

1. Anyagi támogatások (adók befizetése, más kötelező befizetések teljesítése stb.).

2. A törvényeknek és a szabályoknak való engedelmesség.

9 Wiseman, H. W.: Political Systems. New York, 1966, 110.
10 Almond, Gabriel A.: A Development Approach to Political Systems. World Politics XVII. No. 2. 1965, 183–214.
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3. Részvétel a politikai életben (szavazáson, gyűlésen, egyesülésekben stb.).

4. A hatóságok felé irányuló tiszteletadás kinyilvánítása.

B. Outputok (döntések és politikai akciók) a politikai rendszer felől.

1. Elvonások (pl. adók, egyéb fizetésre kötelezések).

2. A magatartások szabályozása.

3. A javak és szolgáltatások, valamint fontos státuszok elosztása, allokálása.

4. Szimbolikus teljesítmények (politikai nyilatkozatok, politikai szimbólumok megjelenítése).

A politikai rendszer felé irányuló követelések és támogatások a társadalmi csoportoktól, a politikai rezsim intézményeitől és végső soron a társadalom
tagjaitól erednek. Easton a környezeti hatások közül csak azokat tekinti inputoknak, amelyekre a politikai rendszer reagál, amelyeket nem hárít el
magától, vagy amelyek valamilyen változást idéznek elő benne, valamilyen outputot eredményeznek. A politikai rendszer outputjai közül is kiemeli
azokat a döntéseket, amelyeket „hivatalos döntéseknek”, „hatósági akcióknak” tekinthetünk, mert hiszen ennél jóval szélesebb a politikai rendszerből
a környezet felé ható (főleg nem formalizált) akciók skálája.

A politikai rendszer funkciói
A politikai rendszer mint a társadalom egyik funkcionális alrendszere a társadalom általános funkciói közül elsősorban a célmeghatározó, célkitűző
funkciót valósítja meg. Ennek az általános társadalmi funkciónak az elérése céljából látja el saját szekunder funkcióit, amelyeket a környezeti
kapcsolatok két oldalának megfelelően Almond input és output funkcióknak nevez. Ez a híres „hétfunkciós modell”, amelyet elég sok bírálat ért, de a
legtöbben azért – a strukturalista-funkcionalista irányzaton belül – elfogadnak és empirikus elemzéseikben alkalmaznak. Almond az input funkciókat
politikai funkcióknak nevezi, mivel azok megvalósításában az állami szervek mellett a politikai pártok, a politikai csoportok, az érdekszövetségek, a
nem formalizált politikai csoportosulások, sőt a közvélemény, a család, az iskola stb. egyaránt részt vesznek. Az output funkciókat állami funkcióknak
nevezi, mivel ezek megvalósítása az állami szervek feladata. A politikai rendszer funkciói Almond szerint:

I. Input (politikai) funkciók:

1. A politikai szocializáció és toborzás: „A politikai szocializáció a politikai kultúrába történő beiktatás folyamata” – írja Wiseman –, része az
általános szocializációs folyamatnak, ezért nem kizárólag a politikai rendszer funkciója, részt vesz benne a család, az iskola és más társadalmi
struktúrák is.11 A politikai toborzás mint a politikai rendszer funkciója nem szervezeti tagság toborzását jelenti (ez a politikai rendszer valamelyik
alrendszerének a funkciója), hanem az állampolgárok toborzása és beiktatása a politikai rendszer specializált és intézményes szerepeibe. Ez a

11 Wiseman, H. W.: Political Systems. New York, 1966, 137.
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toborzás „különleges politikai szerepszocializációt jelent”. (Például a választói vagy a képviselői szerep szocializálása, testületi tagsági szerep
vagy hivatalos állami tisztségek szerepelvárásainak, kultúrájának az elsajátítása stb.)

2. Az érdekek kifejezése. Az érdekek artikulációja, amely már a politikai rendszeren kívül elkezdődik, többféle csatornán, mechanizmuson keresztül
történhet. Almond négy fő érdekkifejezési mechanizmust sorol fel. Az érdekek kifejezése történhet:

a. intézményesített érdekcsoportok által (törvényhozás, politikai közigazgatás, hadsereg stb.);

b. nem testületi érdekkifejezés útján (rokonsági, vallási, etnikai csoportok, státuscsoportok által);

c. törvényen kívüli eszközökkel (felkelések, lázadások, tüntetések stb.);

d. testületi érdekcsoportok által (szakszervezetek, üzletemberek szövetségei, szakmai, polgári, oktatási társulások).

Minden politikai rendszerben megtalálható mindegyik érdekkifejezési forma, de hogy melyek vannak túlsúlyban, milyen az egyes formák
hatékonysága, ez már csak a konkrét politikai rendszer elemzésekor tárható fel.

3. Az érdekek csoportosítása. Ez már az érdekek artikulációja után következő funkció: az egymást kiegészítő, egymással harmonizáló érdekek
„összehozása”, kompromisszumos „összetalálkoztatása”.

4. Politikai kommunikáció. A politikai kommunikáció fenntartása és társadalmi méretű szervezése egyre fontosabb funkciója a politikai
rendszernek, beleértve a politikailag releváns információk cirkuláltatását a politikai rendszeren belül is.

II. Output (állami) funkciók:

1. Szabályozás, szabályalkotás, amelyet a „legitim erőszak monopóliuma” tesz lehetővé. (Képviseleti, önkormányzati, választott szervek útján.)

2. Szabályalkalmazás, a meghozott szabályok végrehajtása, a végrehajtás megszervezése. (Lényegileg a közigazgatás funkciója.)

3. A szabályok alapján való ítélkezés egyedi ügyekben. (A bírósági igazságszolgáltatás funkciója.)

Az output állami funkciók mellett természetesen léteznek nem állami politikai döntések, amelyek szintén output kapcsolódást hoznak létre a politikai
rendszer és környezete között.12 Idetartoznak a politikai pártok társadalom felé irányuló akciói.

D. Easton a kissé túlrészletezett, Almond által felsorolt funkciókkal szemben a politikai rendszereknek lényegileg csak két fő funkcióját jelöli meg.

Az egyik: a társadalom számára értékek (anyagi, kulturális, szellemi, politikai stb.) allokálása, a másik: az értékek legitimálása, vagyis a politikai
rendszernek el kell érnie, hogy a társadalom túlnyomó többsége viszonylag állandó jelleggel kötelező erejűnek ismerje el ezeket az értékeket,

12 A politikai rendszer input és output funkcióinak (a hétfunkciós modell) kidolgozását lásd: G. A. Almond: A Developmental Approach to Political Systems. World Politics XVII. No. 2. 1965, 183–214.;
G. A. Almond and James Coleman: The Politics of the Developing Areas. Princeton University Press, 1960.
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egyetértsen velük, elfogadja azokat. D. Easton szerint az értékek allokálása és elfogadtatása különíti el funkcionálisan a politikai rendszert a többi
alrendszertől.13

Átváltoztatási funkciók és folyamatok a politikai rendszeren belül
A rendszerelméleti és a behaviorista elméleti örökség magyarázza, hogy viszonylag elég sokáig háttérbe szorult annak az ábrában levő „négyzetnek”
az elemzése, amelyik a politikai rendszert jelölte. D. Easton is úgy tartotta, hogy ami megragadható, elemezhető, az az inputok és az outputok
formája, mennyisége stb., de hogy a „dobozon belül” mi játszódik le, az vagy nehezen tárható fel, vagy éppen jól ismert. Vagyis nem más,
mint az államtudományok által oly részletesen leírt állami szervezetek jogilag szabályozott tevékenysége. Megint csak G. A. Almond volt az,
aki „rákényszerült” arra, hogy empirikus kutatásai során belenézzen a „dobozba”, részletesebben leírja, hogy mi történik a politikai rendszeren
belül, miközben a követelések és támogatások átváltoznak döntésekké és hivatalos akciókká. A válasz: a politikai rendszer átváltoztatási funkciói
(conversion functions) keretében a követelések és támogatások átalakulnak döntésekké és hivatalos akciókká, tevékenységekké. A politikai
rendszeren belül „a specializált struktúrák önálló feladatokat végeznek” (Almond). Az önálló struktúrák autonómiájuk sérelme nélkül integrálódnak és
látják el saját részfunkciójukat. Wiseman emellett hangsúlyozza – mint az amerikai politikai szociológiában széles körben elterjedt felfogást –, hogy
„minél nagyobb a politikai rendszer és a hozzá kapcsolódó struktúrák specializációjának (K. W. Deutsch ezt kiegészíti azzal, hogy autonómiájuknak
és egyúttal integrációra való hajlandóságuknak) a mértéke, annál eredményesebben oldhatók meg a társadalom politikai problémái”.14

Almond a politikai rendszeren belül lejátszódó politikai átváltoztatási funkciókat (political conversion functions) a következőkben jelöli meg.

1. az érdekek és követelések kifejezése a politikai rendszeren belül;

2. a különböző érdekek csoportosítása és kombinálása úgy, hogy politikai javaslatokká változzanak át;

3. a politikai javaslatok átváltoztatása irányadó-hatalmi szabályokká;

4. az általános szabályok specifikus esetekre alkalmazása;

5. egyedi döntések hozatala az általános szabályok alapján.

(A 4. és az 5. átváltoztatási funkció megvalósul a politikai rendszeren belül is, és a politikai rendszer és környezete viszonyában is.)

6. Mindezekről az eseményekről (1–5.) szóló információk átadása, áramoltatása a politikai rendszer struktúrái között, továbbá a politikai rendszer
és a belső társadalmi, valamint a külső, nemzetközi környezete között.

A politikai rendszeren belüli politikai folyamatok és átváltoztatási funkciók lényegének a megértéséhez két további összefüggést kell elemezni – írja
Almond: 1. Ki hozza a döntéseket? 2. Hogyan hozzák a döntéseket?15 Vagyis itt jutunk el a politikai rendszer lényegéhez: a politikai-hatalmi struktúra

13 Easton, D.: A System Analysis of Political Life. In: Modern Systems Research for the Behavior of Scientist. Ed. by Buckley Aldine Publishing Co., Chicago, 1968, 428–436.
14 Wiseman, H. W.: Political Systems. New York, 1966, 15. és K. W. Deutsch: The Nerves of Government. New York, 1963. 245–256.
15 Almond, Gabriel A.: A Developmental Approach to Political Systems. World Politics, XVII. No. 2. 1965. 183–214.
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elemzéséhez. Ez kétségtelenül nehezebb, mint az input és output folyamatok számszerűsítése és az átváltoztatási eljárások leírása. Lényeges
szemléleti kérdés az, hogy ki melyikkel kezdi, minek szán nagyobb teret: a folyamatok leírásának vagy a politikai rendszer hatalmi struktúrája
megértésének.

H. W. Wiseman a politikai rendszeren belül lejátszódó politikai folyamatok jellege és a hatalom működésének módja alapján négy működési módot
különböztet meg:

1. politikai kizsákmányolás vagy erőszak útján gyakorolt hatalom (Political Exploitation, or Rule by Force);

2. politikai alkudozás, vagy kompromisszumok útján gyakorolt uralom (Political Bargaining, or Rule by Compromise);

3. politikai bürokrácia, avagy jogszabályok útján gyakorolt uralom (Political Bureaucracy, or Rule by Law);

4. politikai azonosuláson vagy lojalitáson alapuló uralom (Political Identification, or Rule by Loyalty).

A politikai rendszerek többsége mind a négy módszert alkalmazza, de eltérő mértékben. Nincs olyan politikai rendszer – teszi hozzá Wiseman –,
amelyet fenn lehetne tartani csak az egyik módszer alkalmazásával.16

16 Wiseman, H. W.: Political Systems. New York, 1966. 112–114.
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1. ábra - melléklet
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2. ábra - melléklet
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3. ábra - melléklet
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6. fejezet - A POLITIKAI IDEOLÓGIÁK
Az ideológia fogalma

A politikai ideológiák lényegüket tekintve: tudományosan megalapozott politikai eszmék. Az ideológia szó megalkotása a francia Antoine Destutt de
Tracy nevéhez fűződik, aki 1796 áprilisában tartott egyik előadásában használta és magyarázta meg az új szóösszetétel lényegét. Az új kifejezés
megalkotója a görög „idea” (amely eszmét, nézetet jelent) és a „logosz” (ami tudományt jelent) egybekapcsolt új szóösszetétellel a „tudományosan
megalapozott eszméket” vagy másképpen kifejezve az „eszmék tudományát” kívánta jelölni.

Az „új tudományt”, az „eszmék tudományát” meg kell szabadítani a babonáktól, az idoloktól (Bacon), a hamis fogalmaktól, téveszméktől.

A „tudományosan megalapozott eszmék”, az ideológiák évszázadok óta „uralják”, meghatározzák a politika világát. Erejükre és hatásukra utalva
Edmund Burke nevezte „felfegyverzett eszméknek” is az ideológiákat. Németh László 1943-ban a Szárszón elmondott beszédében arra utalt, hogy
a fajelméleti alapokon nyugvó és szociális demagógiával átitatott magyarországi fasiszta szocializmus ideológiájának, a „század vad alanyá”-nak
nincs mentsége, mivel „…ha az indulat vérengzik, annak még megvan a mentsége: a teóriának nincs”. A XX. század sok tekintetben a „vérengző
eszmék”, „a vérengző teóriák”, a „felfegyverzett eszmék” évszázada volt.

A nagy ideológiák, az uralkodóvá vált eszmék kialakulásának időszaka a XIX. és a XX. század. A tudományra hivatkozó ideológusok
és műveik fokozatosan váltak a politikai versengés és harc meghatározó elemeivé. Kritikai és programadó funkciójuk révén az ideológiák
mozgósító ereje rendkívülivé vált. Országokra és birodalmakra kiterjedő integráló erejük történelmileg hosszú távra is érvényesült. A különféle
nacionalizmusok, a totalitárius ideológiák és hatalmi rendszerek (nemzeti szocializmusok, fasizmusok, kommunista rendszerek stb.) és a különböző
demokráciaideológiák és demokratikus politikai rendszerek harca a XX. század egészének történelmét alapvetően meghatározták.

A politikai ideológiák tudományosan megalapozott és koherens (logikusan összefüggő, egymásra épülő) nézetek és eszmék összessége, amelyek
egy-egy politikai akaratot, célkitűzéseket támasztanak alá.

Az ideológiák alapvetően különböznek és eltérnek a politika világának törvényszerűségeit feltáró politikatudományoktól és a politikai filozófiától, a
„megismerő és magyarázó tudattól”. A politikatudománynak megismerő funkciója van, s nem aktivizáló, meghatározott politikai cselekvésre ösztönző
szerepe. A politikai ideológia mint sajátos „tudatforma” ugyanakkor több, mint a puszta propaganda, politikai célok, a választási kampányokban
szavazatszerzés céljából megfogalmazott ígéretek sora.

Ideológiamagyarázatok és típusok

Az ideológiának számtalan definíciója született. Daniel Bell Az ideológia vége című könyvében több mint félszáz ideológiadefiníciót gyűjtött össze.
A definíciókban vannak közös fogalmi elemek.

Az ideológiák legfontosabb közös elemei és összetevői:
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• Az ideológiák cselekvésre ösztönző eszmerendszerek (Martin Seliger).

• Az ideológiák a komplex, átfogó eszméket leegyszerűsítik abból a célból, hogy cselekvésre ösztönözzenek, bizonyos politikai célok elérése
érdekében.

• Az ideológiák bemutatják, leírják, közérthető formában elmagyarázzák, igazolják egy politikai szervezet cselekvésének célkitűzéseit, ami a
társadalmi berendezkedés megőrzésére, módosítására vagy „teljes eltörlésére is” irányulhat (Max J. Skidmore).

• Az ideológiák – mivel valamely társadalmi réteg, osztály, politikai csoport sajátos szemléletmódját tükrözik, s az adott réteg, osztály, csoport
érdekei által meghatározottak – érdekkötöttségük miatt a „hamis tudat” megnyilvánulásai (Karl Marx). A burzsoázia osztályérdekei által
meghatározott ideológiák „hamis tudat”-jellegétől különbözik a „proletariátus ideológiája”, mivel azt a „tudományos szocializmus” tételei és
filozófiailag megalapozott magyarázatai támasztják alá, továbbá mivel a proletariátus osztályérdekei – történelmi távlatokban – egybeesnek az
egész emberiség érdekeivel. A burzsoázia „hamis tudatként” megjelenő ideológiája és a munkásosztálynak a „tudományos szocializmuson” alapuló
adekvát, igaz ideológiája két, egymással antagonisztikusan szemben álló osztály cselekvésre ösztönző eszmerendszere. A burzsoázia ideológiája
a burzsoázia érdekeinek érvényesülését szolgálja, míg a munkásosztály „tudományos szocializmuson” alapuló ideológiája az egész emberiség
érdekeit szolgálja.

• Az ellenideológiák (pl. az osztályideológiák, a faji ideológiák, a nacionalista ideológiák) a velük kibékíthetetlenül szemben álló csoportok, osztályok
ideológiájára adnak válaszokat, eltérő magyarázatot a társadalmi, történelmi folyamatokra és a megváltoztatásukra vonatkozó célkitűzésekre.
Alapvetően kritikai ideológiák.

• Karl Mannheim (Ideológia és utópia. 1929) megkülönbözteti az ideológiát az utópiától. Míg az ideológia a fennálló társadalom magyarázatát adja
és a fennálló rendet védelmezi, addig az utópia a jövőbe tekint, és a létező rend jogosságát kérdőjelezi meg.

• Az ideológiák vonatkozásában – a jelen, a fennálló rend magyarázata és a jövőre irányultság tartalma alapján – többen használják az
„állapotideológiák” és a „programideológiák” vagy „jövőideológiák” megkülönböztetést (Szabó Miklós, 1978).

Daniel Bell Az ideológia vége című könyvében az 1960-as években az ideológiai gondolkodás eltűnését vélelmezte a jóléti társadalmakban,
amelyekben az osztályellentétek „megszelídültek”, és amelyekben a választási programok vették át a szavazók politikai aktivizálásának a szerepét.

Az érzelmek és a szenvedélyek által meghatározott ideológiák kora lejárt, állították, az ideológiák elveszítették a rendszerkritikai funkciójukat. A
jóléti társadalmakban a tömeglojalitás megszerzése (Claus Offe), a „tömegfogyasztás által egydimenzióssá” tett ember fogyasztásorientáltsága
megszüntette az ideológiai magyarázatok iránti igényt és ezzel az ideológiák társadalomkritikai funkcióját. Ezt a rendszerkritikai funkciót a fogyasztói
társadalmon kívül rekedt csoportok és rétegek látják csak el (Herbert Marcuse).

Az ideológia elméleti megragadására irányuló törekvések eltérő fogalmi apparátusokat hoznak létre, bármelyik társadalmi jelenség kutatásáról
van szó, de a vizsgált tárgy határait illetően a különböző megközelítések több-kevesebb eltéréssel megegyeznek. Az ideológiára vonatkozó
kutatásokban ezzel szemben még ez a minimális konszenzus sem jött létre. A megközelítések egyik pólusán találhatók kiindulópontja az ideológia
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lokalizálhatatlansága. Ebbe éppúgy beletartozik a Marxot tudásszociológia felé radikalizáló Karl Mannheim „totális” ideológiafogalma, mint Louis
Althusser „pánideológia”-felfogása, aki a családot, iskolát stb. is mint „ideológiai államapparátusokat” értelmezi (Althusser, 1974).

Ezzel polárisan szemben áll az ideológiát zárt alrendszerként értelmező megközelítés, amely az ideológia teljesítményeit éppolyan specifikálhatónak
tartja, mint pl. a jogét, tudományét, gazdaságét. Legtisztábban ezt Niklas Luhmann fogalmazta meg, de idetartozik a funkcionalizmus felől megközelítő
legtöbb elmélet is. E két végpólus közötti skálán a legnagyobb szóródás található, és anélkül, hogy ezekre kitérnénk, csak jelezzük, a többségi
megközelítés az ideológia valamilyenfajta lokalizálásán nyugszik, még ha elismerik is egy sor társadalmi szféra (jog, tudomány) ideológiai implikációit.

Kiindulópontként ez utóbbit fogadjuk el. Lokalizálható az ideológiai szféra, illetve a modernizáció előrehaladásával fokozatosan lokalizálódik.
A ,,pánideológia” megközelítése elsikkasztja azokat a különbségeket, amelyek a tudomány, jog, közigazgatás stb., illetve a tényleges ideológiai
szféra működése és teljesítményei között fennállnak, és mivel a magas szintű társadalmi reprodukció épp e szférák elkülönülésén nyugszik, ez a
megközelítés a modern társadalmi lét egészének félreértését vonja maga után.

A modern ideológiák két irányban fejtik ki hatásukat. Egyrészt az egyes egyének számára koherens tablóban fogják össze a társadalomra és a
világra vonatkozó ismereteket, beillesztve az egyént a felvázolt struktúrákba, és ezzel biztosítják az egyén identitásának stabilitását. Illetve idetartozik
még, hogy a felvázolt világképből következő cselekvési és értékelési elveket kodifikálják, mellékelik az ideológiák. (Alvin Gouldner az ideológiák két
aspektusának nevezi a „mi van?”-ra választ adó „report”-ot és az ebből következő „mit kell tennem?”, „command” dimenziót. Gouldner, 1976, 95.) Az
ideológiák másik hatásiránya a modern társadalmakban mind nagyobb szerepet játszó állami-politikai akaratképzés felé szerveződik. Egyrészt jelenti
ez a társadalom egészében felmerülő és állami döntéseket kiváltó problémákra határozott válaszok adását, másrészt a fönnálló politikai rendszer
struktúrájának vagy esetleg ehhez képest alternatívát jelentő más megoldásoknak az igazolását, legitimálását a társadalom tagjai előtt. Az ideológia
e két irányban eltérő mechanizmusokon keresztül valósítja meg funkcióit, illetve az egyes társadalmi szféráknak a modernizáció előrehaladásával
végbemenő funkcionális elkülönülése különbözőképpen érinti az egyes funkciókban részt vevő mechanizmusok szerveződését.

A nyugat-európai és az észak-amerikai társadalmakra megjósolt ideológiák alkonyát az ideológiák megújulása és előtérbe kerülése váltotta fel az
1970-es és 1980-as években.

Megreformált ideológiákként jelentek meg a neokonzervatív (neokon), az új jobboldali (New Right) és az új baloldali (New Left) ideológiák.

A neokonzervatív ideológiák virágzása Angliában Margaret Thatcher miniszterelnöksége, az Egyesült Államokban pedig Ronald Reagen elnökké
választásának idejére esik a múlt század 70-es, 80-as éveiben. A szabadpiac mellett erősen elkötelezett, az állam gazdasági szerepvállalását
csökkentő, a hagyományos értékek (család, vallás, tradíciók) felerősítését hirdető neokon ideológiákat sikeres politikai-kormányzati rendszerek
erősítették fel.

Anthony Giddens a szociáldemokrácia ideológiájának és politikájának a megújulását készítette elő és propagálta A harmadik út (A. Giddens, 1999)
című írásában. Angliában ez az időszak Tony Blair többciklusú miniszterelnökségéhez köthető.

Samuel P. Huntington szerint a XXI. század elején, de még inkább a jövőben az egymással versengő és a közülük „választott ideológiák” versengését
a „beleszületett ideológiák”, az eltérő kultúrák és civilizációk harca fogja felváltani. (A kereszténység, az iszlám, a keleti kultúrák harca.)
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Az ideológiák funkciói
Az ideológiák rendkívüli változatossága, megjelenési formájuk, funkcióik átalakulása folyamatosan zajlik, ami konkrét történelmi és társadalmi
kötöttségükből és a különböző ideológiák közötti vitákból is adódik.

A politikai ideológiák sajátosságait és komplexitását leginkább sajátos funkcióin keresztül tudjuk bemutatni.

1. a kritikai funkció

2. a programadó és célkitűző funkció

3. az értéktételező, mintaadó funkció

4. az érdekcsoportokat integráló funkció

5. a cselekvésre ösztönző, magatartást meghatározó funkció

6. az ideológia helyességét igazoló, magyarázó legitimációs funkció és propagandafunkció

1. Az ideológiák legitimációs funkciói kapcsolódnak a legjobban a „politikai eszmék” tudományos hátteréhez.

Az ideológiák szerzői, az ideológusok az ideológiák helyességét (legitimációját) tudományos nézetekre, fogalmakra, empirikus adatokra
támaszkodva kívánják bizonyítani a tudományban elismert vagy járatos szakértőkre támaszkodva.

Az ideológiagyártás célja az adott politikai rendszer és politikai programok helyességének, vitathatatlanságának az igazolása, történelmi és
társadalmi meghatározottságának, aktualitásának a leírása, az ideológia apológiája.

2. Az ideológiák kritikai funkciója két irányban teljesedik ki.

a. Egyrészt akár a fennálló társadalmi berendezkedés egészének a kritikájában vagy a működő politikai vezetés, kormány politikájának és azok
által előidézett társadalmi (gazdasági, politikai, oktatási, egészségügyi, külpolitikai stb.) helyzetnek a kritikájában.

b. Másrészt az egyes ideológiák más ideológiák kritikáját fejtik ki, az általuk kínált politikai értékek, politikai célkitűzések, tartalmak és módszerek
helytelenségét kívánják bizonyítani.

3. Az ideológiák megismerő, a társadalom helyzetét leíró, elemző és kritizáló funkciójának természetes folytatása a célkitűző és programadó funkció,
amely akár a fennálló társadalmi berendezkedés egészének vagy a működő kormányzati/ellenzéki politikának az alternatíváját fogalmazza meg
általános politikai és szakpolitikai célkitűzések, programok, ígéretek formájában.

4. Az ideológiáknak az értéktételező, a saját választott és vállalt értékeket megfogalmazó funkciója elsősorban az adott ideológia alapvető
különbségét, elkülönítő jegyeit és a csak rá jellemző vonásait kívánja megjeleníteni.
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A választott és vállalt értékek megfogalmazásával (az értékidentitással) az érték alapján való önazonosság és a más ideológiáktól való eltérés
(értékelkülönülés) funkciói valósulnak meg, határozottan elválasztva és megkülönböztetve az eltérő értékrendet valló politikai csoportokat. Az
értékkülönbözőség az egyik legfontosabb és tartós politikai tagoltságot meghatározó tényezője a politika világának. A közösen felvállalt értékek és
tudatosított érdekek azonos magatartási mintákat nyújtanak az azonos értékeket elfogadó érdekcsoporthoz tartozók számára a verbális politizálás,
a véleménynyilvánítás, az egyetértő és tiltakozó nyilatkozatok megtétele, a szervezeti, mozgalmi jellegű magatartások kifejtése, a párthoz tartozás,
tüntetés, ellentüntetés, szóhasználat, sajátlagos kifejezések meghonosítása vagy éppen tiltása során, a választói magatartás, jelöltállítás és -
támogatás esetén.

5. Az azonos politikai ideológiákat (eszmei magyarázatokat, programokat, értékeket stb.) elfogadó egyének azonos politikai csoporthoz tartoznak,
közösen felvállalt társadalommagyarázó nézeteik, eszméik, érdekeik és értékeik által integrálódnak. Az azonos csoporthoz tartozás ereje,
dinamikája sokféle lehet: a puszta szimpátiától, a rendezvények rendszeres látogatásától, a csoportrendezvényeken való passzív vagy aktív
részvételtől kezdve a harcos fellépésig egyaránt terjedhet.

3. Az azonos eszméket, értékeket, célkitűzéseket valló személyek azonos módon cselekednek, s elvárják a csoporthoz, a párthoz, a mozgalomhoz
stb. tartozó csoporttagtól – főleg a csoportot, pártot alapvetően érintő ügyek, témák, konfliktusok kapcsán –, hogy a csoport által megkövetelt
magatartást, viselkedést tanúsítsa. A csoporthoz tartozó egyénekkel szemben akár normatív (szabályzatok, előírások, szóban megfogalmazott
elvárások stb.) formában is megfogalmazódhatnak az elvárt magatartások (megszólítási és köszönési mód, jelvények, jelek, szalagok viselése,
rendezvényeken való megjelenés, más rendezvényektől való tiltás, felismerhető és megkülönböztetésre/azonosításra alkalmas ruházat viselése
stb.).

Az ideológiák funkciói eltérő történelmi, társadalmi, politikai helyzetekben, kormányzati vagy ellenzéki pozíciókban eltérő súllyal és jelentőséggel
rendelkeznek. Nyilvánvaló, hogy ellenzéki pozícióban a kritikai és az alternatív programadó funkció, a szavazótábor szavazói magatartásának a
befolyásolása kerül előtérbe, míg kormányzati pozícióban a kormányzati politikát magyarázó, helyességét bizonyító (legitimációs) funkció erősödik
fel. Éles politikai konfliktusok esetén az eltérő értékrendek és érdekek tudatosítása, a csoportérdekek következetes artikulációja és képviselet kap
nagyobb hangsúlyt az ideológia funkciói közül.

Az ideológiák funkcióinak változásai1

Az ideológiának az egyéni identitás biztosításában játszott szerepe különbözőképpen hangsúlyozódik a társadalom egyes rétegeiben. Az értelmiség
soraiban mindig nagyobb volt a fogékonyság az ideológiákra, illetve más dimenzió mentén az ifjúságot lehet kiemelni mint a mindenkori
ideológiák bázisát. Jó néhány elméleti reflexió ezért az intellektuelek belső problémájának fogja fel az ideológiai szférát, vagy az ifjúság pszichikai
sajátosságaiból következő állapotként tárgyalja az ideológiai elkötelezettséget.

Ha az eddigi nagy pályát befutó ideológiák elterjedésének történeti tényeit vizsgáljuk, nem lehet letagadni az értelmiség és az ifjúság, illetve
még nagyobb gyakorisággal az értelmiségi ifjúság szerepét az egyes ideológiák társadalmi elterjesztésében. Az is megfigyelhető volt, hogy amíg

1 A 3–6. alfejezet a Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009) c. tankönyvből átvett rész, szerzője: Pokol Béla.
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egy ideológia bázisát – általában az adott ideológia kezdeti szakaszában – az ifjú értelmiségiek adják, az ideológia eszményibb állapotban
egzisztál, azaz kevésbé konkretizálódik, kevésbé teszi érzékibben megragadhatóvá politikai szimbólumok útján, illetve ilyenkor az ideológiák kevésbé
pragmatikusak, nem napi empirikus részjelenségekre adnak választ, hanem az empíriától jórészt eloldódottan (és azt sokszor félresöpörve) átfogó
kérdésekre koncentrálódnak. Ezt kitűnően példázza a szocialista eszme elterjedése a XIX. század második felétől, amikor egy-egy országban a
követők döntő része ifjú értelmiségi volt. (Pl. Olaszországban hosszú ideig akkor még fehér hollónak számított egy-egy valódi munkás a szocialista
párt soraiban.)

Az azóta eltelt időszak alatt sokban változott az ideológiák értelmiséghez és ifjúsághoz kötöttsége. Ennek egyik oka a tágan vett szellemi munkában
részt vevők arányának sokszoros kibővülése a fejlett polgári államokban. (Még ha ezeket nem is lehet maradéktalanul besorolni az értelmiségiek
közé.) A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya eléri sok helyen a felnőtt lakosság 35–40%-át, és ha a növekedés dinamikáját kivetítjük a
jövőbe, akkor néhány évtized múlva ezekben az országokban a társadalom döntő többsége majd idetartozik. Az ideológiák intellektuális szellemi
munkát igénylő elsajátítása tehát a társadalom nagy része számára lehetővé válik, és azt, hogy kiben alakul ki erősebb ideológiai töltöttség, azt
kevésbé konkrétan a réteghelyzet, mint inkább az egyéni pszichikai körülmények határozzák meg. Persze, hogy konkrétan milyen ideológia felé fog
vonzódni, azt befolyásolja majd réteghelyzete is. Így végül a nyugati társadalmaknak az a 10–20%-a, amelyen belül erős vagy közepesen erős a
tények tudati feldolgozásánál az ideológiai artikuláció, ma már a társadalom minden rétegéből rekrutálódik. (Allerbeck–Kaafe–Klingemann, 1979)
(Még ha magasabb is a fiatalok és a magasabb végzettségűek aránya e körön belül.)

Az ideológiák egyének felé történő továbbításában egy sor intézmény is részt vesz: politikai szervezetek, tömegtájékoztató eszközök, iskolai
szocializáció, illetve az átfogó kulturális szféra. A politikai pártok alakváltozásai, a társadalmi tudati szint emelkedése hangsúlyváltozásokat hozott
magával az ideológiákat az egyének felé továbbító mechanizmusok között. A XX. század elején pl. a tömegpártok álltak itt is a középpontban,
és mindenestől akarták áthatni híveik életét. Ezzel szemben az utóbbi évtizedekben a pártok és híveik kapcsolata jóval lazább lett. Míg a múlt
század elején nagyrészt politikai téren tudatilag inaktív tömegeket is igyekeztek szervezetileg a pártok magukhoz láncolni, addig mára a legtöbb
helyen csökkent a párttagság aránya, és a társadalom politikai reflexiós képessége nagyobbrészt a pártokon kívül szerveződik. (Noha közvetett
szerepe itt is van a pártoknak: sajtójuk, az általuk finanszírozott könyvkiadók befolyásolása révén stb.) A fő hangsúly az ideológiák világképeinek és
értékpreferenciáinak továbbításában az egyének felé egyre inkább áttelepült a tágan vett kultúra és tömegkommunikáció szférájába. (Később még
kitérünk rá, hogy az egyes ideológiákat hordozó művek jellege hogyan módosult korunkban, amikor az ideológiák változási kényszere felgyorsult.)

Az ideológiák legitimációs funkciója, a fennálló vagy az alternatív politikai rendszerek igazolásának biztosítása nagyrészt megvalósul az egyéni
identitás biztosításával együtt. A világ és az emberi társadalom struktúráinak felvázolása és az egyes egyén elhelyezkedése ebben már involválja
azt a politikai rendszert, amelynek struktúrája logikusan következik a felvázolt képből. A fönnállót támogatni igyekvő ideológiák fontos tételei között
mindig megtalálhatjuk – vagy analitikailag kiolvaszthatjuk – a politikai rendszer „épp így létének” igazolására hivatott érveket. Persze, ha hosszabb
ideig áll fenn egy politikai berendezkedés, sokszor teljesen háttérbe szorulnak a legitimációs érvek. Csak ha egy ellenideológia támadni kezdi a
fönnállót, és kétségbe vonja igazságosságát, jogosságát, akkor elevenednek fel az explicit legitimációs törekvések. Jó példa erre a polgári politikai
rendszerek válsága az 1920-as években, amikor minden oldalról kezdték megkérdőjelezni a parlamentarizmust mint „üres formát”, és a fönnálló
rendszer szinte védtelen volt ideológiailag, mivel a felvilágosodás korában még nagyon is explicit igazoló elvek az azóta eltelt időszak alatt –
követelményei megvalósulásai arányában – háttérbe szorultak. A bal- és jobboldali ideológiák támadásai nyomán aztán a világháború után új életre
kelt a rég elfelejtett emberi jogok és szabadságok doktrínája. Sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy egy-egy ideológia legitimációs téziseit az ellenfél
explikálja, hogy megcáfolhassa, és az ellenfél által tisztábban megfogalmazott alakban válnak az adott ideológiai tételrendszer részeivé. Kitűnő példa
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erre Carl Schmitt német államjogász munkássága, aki az 1920-as, 30-as években mint a parlamentarizmus és a polgári demokrácia konzekvens
ellenfele egy sor olyan művet írt, amelyek azóta is a legkiválóbbaknak számítanak a parlamentarizmus elemzésében, és megvilágításai jórészt
a parlamenti demokrácia önértelmezésének részévé váltak. (Lásd összefoglaló művét: Carl Schmitt: Verfassungslehre. Dritte Auflage. Duncker–
Humblott Verlag, Berlin, 1957.)

Az egyes ideológiák továbbítását az állami-politikai döntési folyamatok felé a politikai pártok és kisebb mértékben az érdek-képviseleti szervek
biztosítják. Egy-egy párt politikusi gárdája kormánypárttá válva, megkapja az állami döntési folyamatok kulcspozícióit, ahol a felmerülő döntést
igénylő kérdésekben (törvényhozási munka, egyedi stratégiai döntések stb.) alternatívák között kell választania. A pártpolitikus által magával hozott
ideológiai tételrendszer minél differenciáltabb és részletekbe menően konkretizált, annál biztosabban kijelöli a politikus számára az ideológiailag
legmegfelelőbb alternatívát. A politikus tehát a konkrétan felmerülő problémákra az ideológiából dedukálja válaszát. Az ideológiai tételek így jogi
rendelkezésekké transzformálódnak, illetve a közigazgatási apparátus társadalomszervező munkája során megvalósulnak, másrészt diszfunkciókat
hoznak létre, amennyiben inadekvátak voltak az ideológiai válaszok a megoldásra váró problémákhoz.

Az ideológia állami döntésekbe továbbításának ez az útja azonban inkább csak a XX. század első felében volt jellemző a polgári társadalmakban.
A koherens ideológiai tablók korában a politikai pártok jobban kötődtek egy-egy markáns és zárt ideológiai rendszerhez, és hatalomba kerülve
vezérfonalként szolgáltak az ideológia tételei az állami döntések kialakításánál.

A második világháború utáni évektől Nyugat-Európában a politikai pártok háttérbe szorulásának és az érdek-képviseleti szervek középpontba
nyomulásának lehetünk tanúi. Ez a változás az ideológiák és az állami döntési mechanizmus összekapcsolódásában fontos hangsúlyeltolódásokat
hoz létre, illetve kiegészíti az ideológiák alakváltozását. Röviden úgy fogalmazhatjuk meg ennek lényegét, hogy az állami-politikai munkában
háttérbe szorul az előzetes-elvont ideológiai tételekből a dedukció aránya, növekszik az egyes felmerülő problémák empirikus tényeinek
tényleges feldolgozása, és az adott állami döntés elsősorban ezek fényében alakul, kevésbé az ideológiai tételekre tekintettel. Vagyis az állami
központi döntéshozatali folyamat a korábbi ideológiai-normatív meghatározottság helyett ad hoc empirikus tényfeldolgozásra épül át. Ebben a
folyamatban pedig feltartóztathatatlanul növekszik az érdek-képviseleti szervek szerepe, amelyek jobban be tudnak kapcsolódni az empirikus tények
feldolgozásába, és annak kapcsán igyekeznek egy-egy társadalmi csoport érdekeinek érvényesítésére. Ebből következik az is, hogy az absztrakt
ideológiai rendszerek küzdelmét háttérbe szorítják az egyes konkrét állami döntések létrehozásakor összecsapó érdek-képviseleti szervek küzdelmei.

Az ideológiák alakváltozását az utóbbi évtizedekben nagyrészt az állami döntési folyamatoknak az ilyenfajta alakulása is kikényszerítette. Ennek
modernizációs értékétől nem lehet eltekinteni. Beilleszthető ez abba az átfogóbb tendenciába, hogy a társadalmak reflexív-kognitív potenciálja
mindinkább kibomlik; korábban spontán módon működő folyamatok reflexió alá kerülnek, befolyásolásuk nem kizárólag absztrakt történetfilozófiai
válaszokkal, hanem esetről esetre empirikus tényfeltárással és ebből általánosított tételek segítségével történik.

Így szemlélve sokkal maradandóbbnak és mélyebb változásnak kell tekinteni a politikai mechanizmusok érdek-képviseleti szervekre alapozódását
Nyugat-Európában, mint azt jó néhány elmélet a neokorporatizmus irodalmán belül teszi. Ez a változás csak a jéghegy csúcsa, amely egy sor
társadalmi szféra struktúraváltozásának hatásait közvetíti a politikai akaratképzés felé. Az ideológiák alakváltozása, a tudomány empirikus alapokra
átépülése és szorosabb bekapcsolódása a társadalmi reprodukcióba, a politika és a közigazgatás részleges elválása említhető itt elsősorban.
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A modern ideológiák sajátosságai
Ha az ideológiák működésének sajátosságait meg akarjuk érteni, nemcsak a többi társadalmi szférától kell lokalizálni, hanem az időben visszafelé
keresésnél is meg kell találni azokat a pontokat, amelyeknél a modern ideológiák előfeltételei felmerültek.

1. Egyik ilyen fontos előfeltétel a tradicionális kötelékek lehúzódása az egyéni tevékenységstruktúráról és az egyének kiszakadása a természetes
kisközösségekből (családi, szomszédsági viszonyokból). A tradicionális közösségekben élők egymás közötti kommunikációjában nincs helye
az ideológiáknak. Csak akkor tudják eszmék összefűzni a közösségeket, ha az eszmék előtt nem zárják össze a tradicionális kötelékek –
hermetikusan – azokat. A természetes kisközösségekben egész életét leélő ember csak a mindennapi élet eseményeinél (születés, halál) és
ünnepnapokon szembesül a vallási szimbólumokkal, de tényleges tevékenységstruktúráját és identitását csak kismértékben hatják át az átfogóbb
vallási szimbólumok. A tradicionalitás bomlásával az individualizálódó egyén folyamatosan változó, plurális közösségek között él, és így csak
absztraktabb szinten tudja kialakítani identitását, ezzel azonban „kinyílik” az ideológiák felé.

2. Az előbbivel párhuzamosan jön létre az átfogóbb fogalmi gondolkodás lehetősége, és ez szintén az ideológiák működésének az előfeltétele.
A modern ideológiák olyan társadalmi jelenségekre koncentrálnak, amelyek nem érzékelhetőek hagyományos módon a mindennapi életben. A
„szabad piac”, a „nemzet”, az „osztály” stb. mind olyan fogalmak, amelyek csak eszmeileg sajátíthatóak el, nem direkt megélhetőek az érzékek
által, nem a „közvetlen” határain belül vannak, vagyis olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek „nincsenek kéznél”. Persze azután, ha ezek a fogalmak
valóban az egyének cselekvéseinek meghatározó pontjaivá válnak, a még meglévő tradicionális kötöttségek porlasztása felé hatnak (Gouldner,
1976, 30.).

3. További előfeltétel az ideológiák működésében, hogy az adott társadalomban a fennálló struktúrák széles körét kérdésessé lehessen tenni.
Az előbbi előfeltételek az ehhez szükséges képesség létrejöttét jelentették – átfogóbb fogalmi apparátus, az egyén kioldódása a természetes
kisközösségekből –, ez a feltétel a politikai szféra lehúzódását jelenti a társadalom életéről, és a fennálló megváltoztatására irányuló diszkurzus
tolerálását. Csak ezzel válik lehetővé, hogy a gyakorlatban már működő struktúrák fölött egy párhuzamosan futó teoretikus átalakítási vita alakuljon
ki, és így az esetleges változások-változtatások nem mindent elsöprő robbanásokként menjenek végbe, hanem bizonyos fokig tervszerű, szelektált
átalakításokat hozzanak létre.

Az ideológia fogalma már felmerülésekor kiprovokálta azokat a pejoratív hangsúlyokat, amelyek azóta is több-kevesebb erősséggel végighúzódtak
megítélésénél. Érdemes ezeket szemügyre venni, mert e reakciók megvilágítják az ideológiához legközelebb eső társadalmi szférák sajátosságait és
az ideológiához fűződő ellentmondásos viszonyukat. Az ideológia kifejezés megalkotója, Destutt de Tracy – aki ezen az eszmék eredetének és emberi
tudatra való hatásának elméletét értette – a feltörekvő Napóleon politikáján keresztül igyekezett elméletét a gyakorlatba átültetni. Egy ideig Napóleon
kacérkodott a ráosztott liberátor – népfelvilágosító – szereppel, majd amikor a politikai küzdelmek logikájának nyomására kényelmetlenné váltak
számára „ideológus” útitársai, félresöpörte őket, és mint életidegen dogmákat denunciálta az „ideológiát”. A politika által megbélyegzett ideológiáról
más oldalról rántja le Marx a leplet, amikor mint „hamis tudatot” definiálja, mint olyan nézetrendszert, amelyik jogtalanul támasztja maga iránt a
tudományosság igényét, amelyik „csak” ideológia.

Az ideológiák azóta is e két szféra – a tudomány és a politika – közé beékelődve működnek, és eltérő funkciójuk folyamatosan újratermeli a közöttük
levő feszültségeket. Noha az ideológiák megítélése némileg enyhült az elmúlt évszázadban, az egymással küzdő ideológiák szívesen jelentik ki
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magukat tudománynak, és az ellenfél tételrendszerét tekintik „csak” ideológiának. Ez idő alatt azonban mindhárom szféra mindinkább kiépítette
önálló intézményrendszerét, belső logikáját, és a felszíni rivalizálás alatt konszolidált kapcsolatuk is biztosított a modern polgári társadalmakban.

A modern ideológiák funkcionális teljesítményei épp azokban a sajátosságokban találhatók, amelyek a tudomány felől közelítők berzenkedését
kiváltják. Az ideológia tartalma ugyanis az adott társadalmakban ténylegesen felmerülő, konkrét problémákra összpontosul, és ezekre a társadalom
politikai küzdelmeiben is megmutatkozó érdekekre tekintettel – valamelyik által túlsúlyosan befolyásolva – határozott választ ad. A tudomány
felől tekintve pontosan ezek az ideológia negatívumai, és ez onnan tekintve annyiban helyes is, hogy a tudomány fejlődése – belső logikája
kiépülése – épp ezek tagadásán nyugszik. Míg a tudományos gondolkodás kezdetben a hétköznapi problémákra reflektáló mindennapi gondolkodás
konkrétumaihoz tapadt, a fejlődéssel mindinkább lazult ez a kötöttsége, és egyre inkább olyan átfogó kérdésekre keres válaszokat, amelyek
konkrét hasznosítása, problémamegoldó teljesítményének kiaknázása más társadalmi szférákra tartozik (pl. gazdasági-műszaki fejlesztésre). A
tudomány problémakötöttségének oldódásával párhuzamosan a múlt század második felétől egyre inkább alrendszerszerűen működik a tudomány.
Folyamatossá vált az egzakt ismeretek gyűjtése, és az új felfedezések fényében a korábban igaznak elfogadott ismeretek permanens revideálása.
Röviden: a tudományos igazságok mindinkább hipotetikussá válnak, örökké alternatív tudományos igazságok mérkőznek, és így alkalmatlanná
válnak arra, hogy ezekre hosszú távra érvényes társadalmi-politikai döntéseket alapítsanak, hogy a modern társadalmak az egyén számára határozott
és stabil világképet nyújtsanak. Szükség van egy szférára, amely a cseppfolyóssá vált és örökké változó tudomány ismereteit fixálja és határozott
igazságok tárházává változtatja át. Az ideológiák azonban nemcsak fixálják a tudományos igazságokat, hanem érdekstrukturált társadalmakban
teszik ezt, ahol állandóan politikai küzdelmek folynak, és egy-egy ideológia a mindig alternatívan felmerülő tudományos igazságok olyan szelekcióját
végzi el, amelyben túlsúlyosan valamelyik társadalmi réteg érdekei dominálnak.

A modern ideológiák tehát tartalmukhoz az anyagot jórészt a tudomány oldaláról szerzik be. Hogy melyik tudományos ismeret kerül át az ideológiába,
azt mindig az dönti el: alkalmas-e arra, hogy a folyamatosan zajló társadalmi-politikai véleményharcokban valamelyik oldal pozícióját javítsa (Lukács,
1976/II. 451.). Nem a tudós szándéka dönti el, hogy az általa létrehozott tételek nem válnak-e utólag ideológiává is. (Persze az ideológiai igazsággá
változás a jelzett metamorfózissal jár: hipotetikusságból megdönthetetlen igazsággá változik stb.)

Az ideológiák kapcsolatrendszerének másik oldalát jelenti az ideológiai tételeknek az egyének (csoportok) és a politikai akaratképzés felé törekvő
továbbítása. Bizonyos fokig talán output oldalnak is lehet ezeket tekinteni, az előbbi input jellegével szemben, annyi szűkítéssel, hogy az output
oldalról is kapnak visszajelzéseket az ideológiai szférában, pl. társadalmi feszültségek felfokozódása, amelyekre nem adnak választ az érvényes
ideológiai tételek, és ezek az ideológiai tételek átalakítását (vagy prioritásainak módosításait) teszik szükségessé. Ám ehhez az anyagot jórészt
ismét a tudomány szférájából – szelektíve – merítik. Továbbá nem lehet puszta outputnak tekinteni az ideológiai tételek kibocsátását a politikai és
a többi szféra felé, mert – legalábbis a polgári társadalmakban – folyamatos vitára kényszerülnek az egyes ideológiák, és a közvélemény előtt folyó
viták hatására rákényszerülnek egyes irreálissá vált tételeik felülvizsgálatára.

Az ideológiai tételek egyéni tudat felé való továbbítása egy sor mechanizmuson keresztül történik. Az iskolai szocializációtól kezdve a tömegkultúra
különböző ágain át a tömegsajtó, illetve a tömegkommunikáció eszközeiig bezárólag. Csak jelezni szeretnénk, hogy ezek a szférák nem csak az
ideológiák továbbítására szolgálnak, még csak nem is ez a fő funkciójuk, ám fő funkciójuk ellátása közben mindig ideológiai implikációjuk is van.

Az állami tevékenység befolyásolása – mint az ideológiák működésének másik iránya – az ideológiák felől így is megtörténik, mivel a periodikusan
ismétlődő választásokon az ideológiák által meggyőzött állampolgárok szavaznak. (Most tekintsünk el a sokszor felbukkanó formalitástól a
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választások folyamán.) Sokkal fontosabbak azonban az ideológiák és az állam kapcsolatában a közvetlen összeköttetést biztosító formák: a politikai
pártok és az érdek-képviseleti szervek bekapcsolódása az állami döntési folyamatokba.

Ideológiák és politikai akaratképzés
Ahogy a vallások tételrendszerének hordozói és átformálói mindig is az egyházak voltak, úgy a felmerülő modern ideológiák letéteményeseivé
elsősorban a politikai pártok váltak a XIX. századtól kezdve. A kulturális és politikai szféra kibomlása következtében a pártok azonban már nem
rendelkeztek olyan monopóliummal az adott ideológia meghatározásában, mint a vallási ideológiák esetében az egyházak. Ennek egyik oka a
modern ideológiák tételeinek empirikus leellenőrizhetősége. Az ideológiák tényeket állítanak, míg a vallási tételek pusztán a hit dolgait. Irving Kristol
megfogalmazásában: „Az ideológia is egyfajta vallás, de különbözik a régi fajtáktól, amennyiben információkra alapozva érvel ahelyett, hogy azokat
igazolná. Az ideológiák léte előfeltételezi a már végbement felvilágosodást; mielőtt az ideológiák működésüket kifejtenék, a tényeknek széles körben
hozzáférhetővé kell válni és a tények utáni tudásvágynak meg kell élénkülni.”

Az ideológiák feletti pártmonopólium csökkentése felé hat az is, hogy az ideológiák a modern társadalmakban eleve konkuráló helyzetben vannak,
és a szemben álló ideológiák folytonos kihívása révén a pártok rászorulnak az ideológiák „karbantartására”, érveinek és tételeinek ésszerűsítésére.
A modern ideológiáknak ez a reflexív karaktere nagymértékben biztosítja racionalitási színvonalukat. Az, hogy nem küldhetnek ki inkvizítorokat
az ellenfél „meggyőzésére”, hanem érvekkel és tételeik álalakításával kell helytállni, egyben differencia specifikájuknak is tekinthető. Azokban az
esetekben, amikor a politikai küzdelmek során egy ideológia teljes mértékű monopóliuma jön létre, nem is lehet többé ideológiáról beszélni. Hasonló
metamorfózis játszódik le, mint a tudományos igazságok ideológiai tételekké változásánál, csak most közhatalommal és rendőrileg alátámasztott
propagandatételekké alakulásáról van szó. Azt hiszem, minden további nélkül csak utalni kell ebben az összefüggésben a sztálinizmus tételeinek
„racionalitására” és meggyőzésük módszereire.

Kihat az ideológiák és a pártok közötti kapcsolatra a tömegkommunikáció óriásivá és sokszínűvé bővülése az elmúlt évtizedekben. Ha van is
összefüggés egy-egy párt és sajtó meghatározott része között (személyi, egzisztenciális stb.), a modern ideológiák formálásában ez már nem jelenti
azt a rezzenetlen hierarchiát, amely pl. a katolicizmusnál volt tapasztalható. Végül is tehát egy-egy ideológia tartalmának formálása és átformálása
plurális mechanizmusok tömegén keresztül történik, amelyben túlsúlyos mozzanatként emelhető ki a politikai pártok szerepe.

A pártok más oldalról is szerepet játszanak az ideológiák megújításában. A pártok lépnek föl ugyanis egy-egy ideológia letéteményeseiként
a periodikusan ismétlődő választásokon, ahol az ideológiának a felmerülő társadalmi problémákra adott válaszai és ezek hatékonysága
„megmérettetnek”. A pártok szavazatvesztesége mindig önvizsgálatra készteti a pártideológusokat, és ez nemritkán a párt és az ideológiák
megújításához vezet (ellenkező esetben eltűnnek az ideológiai küzdőtérről). Ezek a mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a modern ideológiák a
folyamatos megújuláson épüljenek fel, míg a vallási ideológiák elvileg is a változtathatatlanságon alapultak. Csak a mindenkori „nagy könyv” (Biblia,
Korán stb.) igazabb értelmezéseként lehetett megújítani egy-egy vallást. Ezzel szemben a modern ideológiák eleve többlépcsősen épülnek fel.
(Jean Touchard az ideológia „emeleteiről” beszél.) Noha az ideológiák esetében is el lehet különíteni azokat az alapműveket, amelyek egy-egy
ideológia tételeinek gerincét alkotják, de – talán némileg kivétel itt a marxizmus – a legtöbb ideológia esetében az „alapító atyák” is csak lazán
összefogható kört alkotnak. (Pl. gondoljunk csak a liberális vagy konzervatív ideológiákra, milyen széles körből veszik tételeik elméleti alapjait.)
Másrészt a modern ideológiák esetén – hatásmechanizmusuk megértése végett – érdemes szétválasztani az alapideológiai tételeket tartalmazó
műveket („háttér-ideológiák”) a közvetlenül tömegek felé irányuló ideológiai termékektől.
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Az alapideológiákat közvetítő – és a helyzetnek megfelelően ezeket konkretizáló – pártprogramok, tömegsajtó, publicisztika stb. termékei kodifikálják
egy-egy rövid időszakra az adott alapideológia éppen érvényes tételeit. Noha a mai ideológiai küzdelmekben is előfordul, hogy a pártideológusok egy
csoportja heréziát kiált az újítók felé, mire a védekezés sokszor az alapideológia „igazabb” értelmezését állítja – mint azt az elvileg változatlanságon
felépülő vallási ideológiáknál láttuk –, de a modern ideológiák hatékonyságát már nem e háttér-ideológiáknak való megfelelés biztosítja, hanem a
ténylegesen felmerülő problémákra adott válaszaik adekvátsága. Az ideológiák tényleges szubsztrátuma tehát a fixen megalapozó „művek” helyett
a periodikusan kicserélődő pártprogramokra, brosúrákra, publicisztikára tevődik át, és ezek elméleti tételeiket akadálytalanabbul menthetik onnan,
ahonnan az érvek alkalmasabbnak tűnnek a tényleges problémákra adott válaszokhoz. Hogy ez persze még mennyire nem végbement változás, azt
mutatják a minden pártban fellelhető küzdelmek a párt „dogmatikusai” és a párt „pragmatikusai” között.

Ha időben pontosítani akarjuk a modern ideológiáknak ezt az alakváltozását, akkor a XIX. századot és a XX. század első felét jelölhetjük meg úgy,
mint a koherens, zárt ideológiai tablók korát, amelyben az ideológiai súlypontok még erőteljesebben az alapideológiát jelentő műveken nyugodtak,
míg a második világháború után fokozatosan végbement az ideológiák jelzett pragmatizálódása és szubsztrátumának eltolódása a változékonyabb
ideológiai anyagok felé. Ez a változás az 1950-es évek vizsgálódói előtt – most a nyugati társadalmakról van szó – sokszor úgy tűnt fel, mint
az „ideológia vége”, és az ilyenfajta illúziók kialakulását fokozták azok a rövid ideig fennálló körülmények, amelyek egy időre ténylegesen az
ideológiai küzdelmek háttérbe szorulása felé hatottak. Az ötvenes években két olyan körülmény is meghatározóvá vált, amely a tőkés társadalmak
ideológiai táborokra szakadása ellen hatott. Egyik ilyen körülmény volt a tőkés állam sikeres válságmenedzselő és szociálpolitikai tevékenysége,
amely – a háború előtti állapotokhoz képest – radikálisan csökkentette a társadalmi feszültségeket, vagyis a fönnálló berendezkedés hatékonyan
prosperált. A másik körülményt, ami általában az ideológiák térvesztését okozta, a nyugati társadalmakban működő parlamentarizmussal szemben
álló ideológiai platformok kompromittálódása jelentette. A XX. század első felében hatékony ideológiák kérdőjelezték meg a parlamentarizmust
mint puszta formalitást, ami helyett a „tartalmi” demokráciát ígérték. Egyrészt a Nyugat-Európában hatalomra jutó jobboldali diktatúrák, másrészt a
sztálinizmus tapasztalatai elfordították a széles tömegeket a fönnállót megkérdőjelező ideológiák és pártok felől. Ennek következtében az ötvenes
években eséllyel nem tudták megkérdőjelezni a fönnálló berendezkedést a fejlett tőkés országokban, ami reakcióképpen a hatalomban lévő pártok
ideológiai erőfeszítéseit is minimálisra csökkentette. (Csak jelezzük, hogy az ideológia működésének reflexiós jellegét ez is alátámasztja.) A hatvanas
évek elejétől a fenti körülmények hatása csökkent; újfajta, anyagi problémákon túli társadalmi feszültségek keletkeztek a polgári társadalmakban,
amelyek az ideológiai mező újjáéledését hozták létre. Az „ideológia végét” hirdető elméletek gyorsan háttérbe szorultak (Daniel Bell, a tétel fő
képviselője is konstatálta a 60-as évek elején tévedését), ám ez nem csaphatja be a szemlélőt, mert az ideológiák jelzett alakváltozása (koherens
és zárt jellegű ideológiai tablók helyett változékonyabb és lazább ideológiai frontok) maradandónak bizonyult.

Nemcsak az ideológiák hatásmechanizmusában mentek végbe súlyponteltolódások, hanem – a XX. század elejétől indulóan – a korábban jórészt
egységes politikai államon belül is mindinkább lokalizálódott a politika, amely az állam közigazgatási szférájához csak szabályozott csatornákon át
juthat. Az ideológia súlypontjainak a – változékony – politikai arénába áttevődésével párhuzamosan tehát alrendszerszerűen lezáródott a politika felé
a (részben) depolitizált közigazgatási szféra, miközben – az állami beavatkozás növekedésének nevezett tendenciával – az így átalakult közigazgatási
szféra óriási mértékben kiterjedt a többi társadalmi alrendszer tevékenységére. (Elsősorban az oktatási, gazdasági, tudományos stb. szférára.)
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A főbb politikai ideológiai családok és azok belső pluralitása
A XIX. és a XX. században kialakult főbb ideológiák mindegyike tulajdonképpen ideológiai családokat alkot, mivel mindegyik jelentősen változott
történelmi pályafutásának során, belsőleg is tagolódott, egymástól olykor lényegesen vagy végletesen eltérő ideológiákat – például a klasszikus
liberalizmus és a szociál- vagy a neoliberalizmus; a status quo és a múltba forduló vagy a reformkonzervatizmus; a szociáldemokrácia klasszikus (a
bernsteini revideált szocializmus) és a bolsevik-kommunizmus ideológia vagy a nemzetiszocialista és a keresztényszocialista ideológiák – foglalva
magukba.

Egyes ideológiák között erős volt az áthatás, a másik ideológia értékeinek az átvétele, saját ideológiákba való adaptálásuk.

Az ideológiai értékek áthatására és átvételére utalt – a liberalizmus kapcsán – Ralf Dahrendorf német szociológus, a London School of Economics
volt rektora: „A liberális pártok a szabadelvű eszme sikerének áldozatai. Egyetlen szellemi irányzatból sem vettek át, olvasztottak be saját
gondolatvilágukba annyi elvet, felismerést más pártok, mint a liberalizmusból.” Ennek hasznos következménye Dahrendorf szerint, hogy a konzervatív
és a szociáldemokrata pártok össztársadalmi érvényt szereztek a szabadelvű felfogásnak. Hátrányos viszont a liberálisoknak, mert számos választó
szemében feleslegessé tették a tisztán szabadelvű eszméket képviselő politikai irányzatokat.

Ma már jószerivel nincsenek „tiszta” ideológiák. Az egyes nagy ideológiákon belül is az ideológiai alirányzatok nagyfokú pluralizmusa figyelhető meg,
egyrészt történelmi változásaik, megújulásaik következtében, ezért beszélhetünk az eredeti, a klasszikus, a megreformált, az újjászületett neo-, sőt
neo-neoideológiákról, másrészt az egymástól értékrendjük, programjuk alapján lényegesen eltérő alirányzatoktól.
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7. fejezet - A NÉGY FŐ POLITIKAI IDEOLÓGIA
A liberalizmus

A liberalizmus az egyén, az individuum szabadságának filozófiája és politikai eszméje. Milton Friedman amerikai (Nobel-díjas) közgazdász szerint:
a liberalizmus a szabad emberre vonatkozó tantételek összessége.

Más liberális szerzők (pl. John Stuart Mill, Isaiah Berlin, Friedrich August von Hayek, Robert Nozick) szerint a liberalizmus az az elmélet, amely a
szabadságértéknek elsőbbséget biztosít más politikai értékekkel (pl. egyenlőség) szemben.

A liberalizmus alapja „a különbségtétel a civil társadalom és az állam között”. Az állam csak „képviselője és eszköze” a civil társadalomnak. A civil
társadalom individuuma „csak önmagának engedelmeskedik”. Az „egyén saját cselekedeteinek egyetlen forrása”. Ez a liberalizmus lényege Pierre
Manent francia liberális gondolkodó szerint.

A klasszikus liberális elmélet és gondolkodásmód kialakulása1

A liberalizmus eszméje a XVIII. században keletkezett, a XIX. században vált uralkodó eszmeáramlattá Európában és az Észak-amerikai Egyesült
Államokban. A szabadságelvű filozófia a kapitalizmus uralkodó eszméje, történetileg rendkívül változatos formákban jelent meg és újult meg.

A liberalizmus kritikai elméletként és ideológiaként született meg.

A liberalizmus keletkezésének alapja a feudális társadalmi berendezkedés totális kritikája:

• a feudális uralmi és hatalmi rendszer elvetése,

• a feudális rendi társadalom teljes megszüntetésére törekvés,

1 Az egyes ideológiák bemutatása során ugyanazt a kifejtési módot és szerkezetet követjük, a könnyebb megérthetőség és az egymással való összevetés, a legfontosabb különbözőségek világossá
tétele érdekében. A kifejtés menete és sémája:

• az ideológia keletkezése, főbb szellemi elődök,

• az adott ideológia kritikája azzal szemben, amivel szemben fellép: nézetek, értékek, a társadalmi rend, más társadalmi ideológiák bírálata,

• az adott ideológia legfontosabb pozitív (választott) és negatív (elutasított) értékkategóriái,

• az ideológia felfogása az egyénről, a szabadságról és az egyenlőségről, a társadalomról, az egyén és a társadalom viszonyáról, az állam szerepéről, a gazdaságról, a piac és az állami beavatkozás
viszonyáról.
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• az uralkodó osztály és a rendek társadalmi, politikai és jogi privilégiumainak az elvetése,

• az uralkodó politikai osztályon és rendeken kívül állók jogegyenlőtlenségének és jogfosztottságának a kritikája,

• a gazdasági élet politikai és jogi korlátainak az elvetése, a tulajdonszerzés és a gazdasági vállalkozás szabadságának a megteremtése,

• a politikai szabadságok maximális elismerése, a törvények és a bíróságok előtti jogegyenlőség megteremtése.

A feudális társadalmi berendezkedés totális kritikája és elvetése, az új polgári társadalom – a kapitalizmus – megteremtésének a programjával
kapcsolódott össze a liberalizmusban.

A liberalizmus elméletének és doktrínájának alapjai kezdetben óvatos kritika, majd forradalmi radikalizmus formájában jelentek meg.

A szabadságelvű állam- és politikai filozófia alapjait rendszerezett formában először John Locke (1632–1704) fejtette ki az Értekezés a polgári
kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról című művében. Az eredetileg nevének megjelenése nélkül közzétett értekezésben Locke azt
fejtette ki, hogy az embereknek vannak az emberi természetből levezethető természetes és elidegeníthetetlen jogai (az élethez, a szabadsághoz, a
tulajdonhoz). A társadalmi rend alapja a társadalmi szerződés, amelyet a nép az uralkodóval kötött, és a szerződésbe foglalt (alávetési és megbízási)
nyilatkozat az alapja az uralkodói hatalomnak, amelyet a szerződésbe foglaltak korlátoznak. A kilépés a természeti állapotból és a belépés a „civil
társadalomba” alapvetően egy törvényhozó gyűlés létrehozását jelenti. Szükség van egy alárendelt végrehajtó hatalomra, amely végrehajtja a
törvényhozó testület akaratát. A külügyek, a béke és a háború ügyeinek intézésére pedig egy föderatív hatalmat kell működtetni.

A szerződéselméletek és a természetjogi felfogás a liberalizmus alapvető elméleti kereteit adják.

A hatalommegosztás elmélete (Charles-Louis Montesquieu [1689–1755]) – a maga különböző formáiban – a hatalomkoncentráció megakadályozását
célozta a „hatalmat hatalommal lehet csak és kell korlátozni” elve alapján. „Hogy hatalommal ne lehessen visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok
helyes elrendezése folytán a hatalom szabjon határt a hatalomnak.” „Örök tapasztalat viszont az, hogy minden ember, akinek hatalma van, hajlik
arra, hogy visszaéljen.”2

A rule of law – a joguralom – megteremtése a liberalizmus alapvető követelése. A politikai és jogi reformokat követelő angol filozófiai irányzat, az
utilitarista filozófia célkitűzése a „lehető legnagyobb szám lehető legnagyobb boldogságának” a megteremtése (Jeremy Bentham, 1748–1832).

A jogi reformok szószólójaként az egyéni szabadság garantálásáért, a gazdaságpolitikában a laissez-faire érvényesüléséért, a külpolitikában a be
nem avatkozás elvéért szállt síkra.

John Stuart Mill (1806–1873), A szabadságról című esszé szerzője a klasszikus liberalizmus legismertebb szellemi apostola.

Szabadságfelfogásának lényege: a racionális szabadság. A szabadságról nem lehet másként, mint az emberi értelem, vagyis a racionális vélekedés
és a racionális viselkedés függvényében gondolkodni. A szabadság elsősorban bizalom az értelmi képességekben általában és különösen a másik
ember értelmi képességében.

2 Montesquieu: A törvények szelleméről… Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962. I. kötet, 120–121. és II. kötet, 312. (Fordította: Csécsy Imre és Sebestyén Pál.)
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Mill másik kiinduló tétele: „Alapelvünk feltételezi az ízlés és a foglalatosság szabadságát; szabadságot, hogy úgy alakítsuk életünket, ahogy
hajlamainknak megfelel; hogy vállalva a következményeket, azt tesszük, amit tenni akarunk embertársaink akadályoztatásától mentesen, mindaddig,
míg az, amit teszünk, nincs az ő kárukra, s azt tesszük még akkor is, ha viselkedésünket ostobának, ferdének vagy helytelennek vélik.”

A polgári és társadalmi szabadság (political-, civil social liberty) az egyén által a társadalomban és az államban élvezett szabadságot jelenti, amelynek
alapja a hatalom (a politikai főhatalom, az államhatalom) korlátozása. A törvények feladata az egyén magánszférájának (privacy) a védelme az állami
beavatkozással szemben. De korlátozni kell a „többség zsarnokságát”, a „közvélemény zsarnoki hatalmát” is.

Az emberiség történelme a szabadság kiteljesedésének folyamata, amelyben „az ember célja – az önmaga feletti rendelkezés”. Mill értekezésének
legterjedelmesebb részei a szólásszabadságról (2. fejezet) és a társadalom hatalmának korlátairól (4. fejezet) szóló fejezetek. Tételei a liberalizmus
tankönyvi tételeivé váltak. „Remélhetőleg elmúltak már azok az idők, amikor még védelmezni kellett a kormány önkénye és korruptsága elleni
biztosítékok egyikét, a sajtószabadságot. Feltehetjük, hogy ma már szükségtelen az ellen érvelni, hogy egy törvényhozó vagy végrehajtó hatalom
– melynek érdekei nem azonosak a nép érdekeivel – előírhassa, hogy miképpen kell a népnek gondolkodnia, s megszabhassa, milyen tanokat és
érveket nem szabad hallania.”

A „közvélemény zsarnoksága”, illetve a közvéleményre hivatkozó hatalom zsarnoksága ellen emeli fel szavát, amikor azt írja: „Ha az emberiség
egyetlen ember kivételével azonos véleményen volna, még akkor sem lenne joga ezt az embert elhallgattatni, ahogy annak sem lenne joga – ha
hatalma volna is rá – az emberiséget elhallgattatni.” A politikai és a társadalmi szabadság minden egyes egyént egyenlően illet meg, akár az egész
társadalommal vagy az állami főhatalommal szemben is. Mill optimizmusa és az emberi értelembe vetett rendíthetetlen hite mutatkozik meg abban a
tételében, amely szerint: „A tények és a viták fokozatosan kiszorítják a helytelen vélekedéseket és a rossz gyakorlatot; ám ahhoz, hogy hathassanak
az értelemre, előbb tudottá kell lenniük előtte.” „A vita elhallgattatása mindig egyenértékű a csalhatatlanság feltételezésével.”

A racionális szabadságelv alapján vallja, hogy: „Az ítélőképesség azért adatott az embernek, hogy éljenek vele.”

A liberalizmus kikezdhetetlen alapeszménye: a szabad versengésen alapuló gazdasági rend, amelynek szervező elve a piaci versengés, a kereslet-
kínálat tranzakciója, a piac, amely mint „a láthatatlan kéz” szabályozza és szervezi a gazdasági életet. Ezen tételek első rendszerezett kifejtését Adam
Smith gazdaságtanában találhatjuk meg, A nemzetek gazdagsága és e gazdagság természetének és okainak vizsgálata (1776) című művében.

A klasszikus liberalizmus nagy hatású képviselői az Amerikai Egyesült Államok „alapító atyái” között is szép számmal voltak. Mindenekelőtt James
Madisont (1751–1836) kell kiemelni közülük. A liberalizmus értékeit a gyakorlati politikába és törvényekbe ültették át, kialakítva egy évszázadnyi idő
alatt a hatalommegosztás differenciált rendszerét és finoman kidolgozott technikáit, a kölcsönös ellenőrzés és ellensúlyozás (checks and balances)
hatalmi rendszerét.

Alexis de Tocqueville francia arisztokrata (1805–1859) az amerikai politikai és társadalmi berendezkedést vizsgálva így összegezi álláspontját az
amerikai demokráciáról: Amerikában a demokrácia mindenekelőtt társadalmi állapot, amelynek lényege a társadalmi állapotok egyenlősége, s nem
a többségi akarat mindenáron való érvényesülésének demokratikus elve (A demokrácia Amerikában).

A társadalmi állapotok egyenlősége a plurálisan szerveződött társadalmak legfontosabb alapelve. A klasszikus pluralitáselméletek virágkora a XIX.
század második fele és a XX. század eleje. A pluralizmus mint politikai gyakorlat az USA-ban alakult ki, és első rendszerezett leírását Alexis de
Tocqueville adta.



A NÉGY FŐ POLITIKAI IDEOLÓGIA

104

Az Egyesült Államok politikai gyakorlatának elemzése közben Tocqueville lelkesen hangsúlyozza a pluralizmus kritikáját minden abszolút hatalommal
(mind az állami hatalommal, mind a „többség mindenhatóságával”) szemben, mert ha az „egyéni szabadság elvész, nem másnak kell azt tulajdonítani,
mint a többség mindenhatóságának...”, ezért „gonosz és kárhozatos maximának tekintem azt, hogy a kormányzási tárgyban a nép többségének joga
legyen mindent tehetni...”. A megoldás: „az állapotok egyenlősége, a fő szenvedély, mely az embereket a századokban igazgatja: ezen egyenlőségek
szeretete”. „A demokrata népek számára az egyenlőség a szabadságban (de a szolgaságban is) mindennél fontosabb, vagyis a pluralista demokrácia
rendszere inkább az „állapotok egyenlőségén”, mint a szabadságon alapul. „A korunkbéli nemzetek meg nem tehetnék, hogy náluk az állapotok
egyenlőek ne legyenek, hanem tőlük függ, hogy őket az egyenlőség szolgaságra vagy szabadságra ... vezesse.”3

Az amerikai gyakorlatias liberalizmus gyökerei az USA alkotmányának elfogadásáig nyúlnak vissza. Legkorábban és a legkövetkezetesebben
az USA alkotmánya valósította meg a hatalmi ágak montesquieu-i elválasztását, a hatalmi ágak pluralitását. Az alkotmány szerzőinek legfőbb
célja a hatalomkoncentráció megakadályozása volt, s erre a legalkalmasabb eszköznek a hatalmi ágak elválasztása, szembeállítása és kölcsönös
ellenőrzése bizonyult. Vagyis – ahogyan Bibó István írja – „az észak-amerikai alkotmány szerzői egyáltalán nem azért követték dogmatikusan
Montesquieu elvét, mert demokratikus kötelességüknek tekintették pontosan betartani előírásait. Azért követték, mert történetesen politikai
szervezetük történeti előzményeinek, meglévő intézményeik beidegzett technikájának ez a séma jobban megfelelt, mint akár Anglia, akár
Franciaország intézményei. Megint jellemző példája annak, hogy egy elv, egy eszme sohasem hat magában, hanem mindig valamilyen konkrét
politikai, társadalmi közegen keresztül.”4

A hatalom megszervezésének gyakorlati célja az volt, hogy az angol koronát képviselő kormányzótól távol tartsák és féltékenyen őrizzék a
törvényhozó testület és a bíróságok függetlenségét. A végrehajtó hatalomtól külön tartott két uralmi szerv egészült ki azután, a függetlenségi
harc sikeres megvívását követően, a kormányzó helyébe lépő elnöki tisztséggel és hatalommal. A hatalmi ágak szigorú elkülönítését megvalósító
amerikai rendszer pluralizmusát erősítették meg a következő sajátosságok is: a föderalista állami berendezkedés, a területi nagyság, ami eleve
egy sor közvetítő intézményt, csoportot, egyletet, szervezetet és testületet hozott létre az egyének és az állam központi szervei között. A területi,
a gazdasági decentralizáltság – kiegészülve a népesség etnikai, vallási, kulturális sokszínűségével – az önkormányzati hatáskörök és funkciók
erős decentralizálását igényelte. Coker az így kialakult amerikai pluralista állam alapelveit és módszereit a következőkben foglalja össze: „állami
föderalizmus, többpártrendszer, a döntési eljárásokban az érdekcsoportok képviselete, önkormányzati és képviseleti szervek országos hálózata, a
kormányzati hatáskörök és funkciók decentralizálása, a döntések és a közvélemény alakításában az érdek- és befolyásoló csoportok nem hivatalos
formáinak és szerepének elismerése, a választások rendszere és a hatalmi ágak megosztása”.5

Az új liberalizmus és a modern liberalizmus
A klasszikus liberális elméletek és ideológiák a szabad versenyes kapitalizmus társadalmi következményeinek (a társadalmi egyenlőtlenségek
megnövekedése, a halmozottan hátrányos helyzetben élők számának növekedése, a piaci versengésbe bekapcsolódni nem tudók életesélyeinek
romlása, a jogok túlhangsúlyozása és a társadalmi felelősségérzet csökkenése) hatására kiegészültek és részben átalakultak. A „modernizált

3 Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában, I–III. Buda, 1841 és 1843; (első kiadás); legújabb kiadás: Az amerikai demokrácia. Ford.: Ádám Péter, Frémer Jusztina, Kiss Zsuzsa, Martonyi
Éva. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993.
4 Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. Vigília, 1980, 8., 538.
5 Coker, F. W.: The Technique of the Pluralistic State. American Political Science Review, 1921, Vol. 15, 186.
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liberalizmus” vagy más néven a „szociálliberalizmus” – a XIX. század második felétől, lényegileg a második világháborúig – elismerte az
egyén szabadságának bizonyos korlátait, a szociális elvek érvényesítésének elkerülhetetlenségét, az egész társadalom iránti felelősségének
és kötelezettségeinek érvényesítését. Ezen irányzat egyik legjelentősebb képviselője Leonard Trelawny Hobhouse (1864–1929) volt. A
szociálliberalizmus kialakulásában szerepet játszottak a szocializmus ideológiájának a liberális értékeket elismerő szocializmusfelfogások, így például
Eduard Bernstein reformszocialista felfogása.

A liberális ideológiai irányzatok átalakulásában és versengésében – új társadalmi kihívásokra adott válaszként, illetve az egyes ideológiák egymásra
hatásaként – erősödött fel a XX. század második felében a „liberálkonzervatív eszmerendszer”, amelynek legjelentősebb képviselői Friedrich August
von Hayek (1899–1992), Karl Popper (1902–1994), Milton Friedman (1912–2006), James McGill Buchanan (1919–), Robert Nozick (1938–2002),
John Rawls (1921–2002) és Ronald Dworkin (1931–).

F. A. Hayek – aki az osztrák közgazdasági iskola eszméit rekonstruálva fejtette ki nézeteit – az Út a szolgasághoz (1944) című művében
hangsúlyozza, hogy az állami beavatkozás a gazdaságba – ami a szabadságelvű társadalomból út a szolgaságba – helytelen. Vissza kell térni a
szabad versengésen alapuló piacgazdasághoz, mivel mind a konzervatív gyakorlat nyugaton, mind a szocialista nézeteken és gyakorlaton alapuló
nácizmus által kínált alternatívája a szolgasághoz vezet. El kell vetni az európai szocialisztikus elméleteket és gyakorlatot egyaránt.

A második világháború utáni liberalizmuseszme és ideológia alapművének tartott, A szabadság alkotmánya (1960) című művében F. A. Hayek
hangsúlyozza, hogy a gazdaságban nem a makrogazdasági törvények a meghatározóak, hanem az egyéni gazdasági cselekedetek és döntések,
amelyek az egyének értékelő-választó preferenciáin alapulnak.

A fő veszély, amely az egyén szabadságát fenyegeti, az állam túlhatalma. A szabad ember autonóm ember, vagyis önmaga tulajdonosa. A piac
pedig szabadságmegőrző szerepet tölt be a társadalomban.

F. A. Hayek az osztrák közgazdasági iskola alaptételeire támaszkodva elutasít mindenféle ún. objektivista értékelméletet, amelyek szerint a gazdasági
érték, a szóban forgó dolog valamilyen tulajdonságának (például a dologban megtestesülő fizikai felépítésének vagy a létrehozásához szükséges
emberi munka mennyiségének) tudható be.

Egy vagyontárgy erőforrásértéke az egyének preferenciáinak és értékeléseinek köszönhető.

F. A. Hayek szerint a makroökonómiai elméletek statisztikai fikcióknak és összegezett ítéleteknek tulajdonítanak oksági, az egyéni cselekvéseket
meghatározó szerepet, amelyekkel a való világ nem rendelkezik. John Maynard Keynes makroökonómiai elméleti és gyakorlati hibáinak kritikai
elemzésével mutatja be azok tévedéseit és hibáit.

F. A. Hayek szerint az 1970-es évek gazdasági visszaesésének alapja az állami beavatkozás erősödése volt – az inflációs monetáris politika –, ami
nem a gazdasági döntéshozók várakozásait hozta maga után.

A második világháború utáni években jelentős hatást gyakorolt a liberális filozófia és eszmerendszer fejlődésére Karl Popper The open society and
its enemies (A nyitott társadalom és ellenségei, 1945) című műve. Könyvében részben a nyugati filozófiák autoriter ismeretelméleti megközelítését,
részben pedig a radikális – forradalmi jellegű (vö. marxi) – társadalmi változásokat bírálta.
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A liberalizmus újfajta ismeretelméleti és erkölcsi megalapozását adó mű jelentős hatással volt a liberalizmus gyakorlati ideológiájára és politikai
értékrendjének megszilárdítására. A „nyitott társadalom” – az értelmes cselekvések útján – az intézmények fokozatos átalakulásához vezet.

A klasszikus liberalizmus következetes képviselője – a jóléti állammal és annak gazdaságpolitikájával szembeforduló – a chicagói közgazdasági
iskola és annak vezetője, Milton Friedman (1912–2006) amerikai közgazdász. A szabad választás (1980) és a Kapitalizmus és szabadság (1974,
magyarul: 1996) című könyvei a modern liberalizmus alapművei.

A liberalizmus kiinduló tétele – s ezt a történelem bebizonyította –, hogy a gazdasági szabadság a politikai szabadság szükségszerű feltétele. A
„versenyző kapitalizmus” lényege – írja M. Friedman – a szabad magánvállalkozáson alapuló cseregazdaság – a szabad piac, amely mint „láthatatlan
kéz” szervezi a gazdasági életet.

A gazdasági élet összehangolásának két fő útja van: a központosított gazdaság, amely pazarló, hierarchikus, redisztributív, erős államot feltételez, és
amely lassú társadalmi fejlődést eredményez. Ez nem más, mint „út a szolgasághoz” – utal M. Friedman F. A. Hayek könyvének címére és állítására.

A másikfajta gazdaság: az egyének önkéntes együttműködésén alapuló piaci gazdaság. A piacgazdaság harmonizáló hatása gyors és állandó
fejlődést biztosít. A piac változatosságot teremt, és a kisebbség is érvényesítheti, kielégítheti ízlését. A gazdaságban a „piacarányos képviselet”
érvényesül, mindenki azt vesz, amit akar, nem kell igazodni a többség ízléséhez.

Fő cél: a szabad vállalkozáson alapuló piac kiterjesztése, sőt maximalizálása minden társadalmi szférára, az egészségügyre, az oktatásra, a lakások
építésére stb. El kell vetni: az árak korlátozását, a minimálbérek meghatározását, a lakbérek korlátozását, az állami lakásépítést, az agrárszféra
támogatását, bizonyos társadalmi rétegek (nyugdíjasok, öregek) támogatását, a költségvetés növelését, az állami oktatás preferálását s legfőképpen
az állam beavatkozását a gazdasági életbe.

Az állami beavatkozás és az újraelosztó gazdaságpolitika, valamint a költségvetési támogatás erkölcstelen – állítja Friedman. „A bürokraták mások
pénzét költik másokra.” „A törvényhozók arról szavaznak, hogy másvalakinek a pénzét miként költsék el.” (In: Kapitalizmus és szabadság)

„A szabadpiac természetesen nem teszi a kormány szerepét feleslegessé. Ellenkezőleg. Az állam szükséges mint egy, a játékszabályokat
meghatározó fórum és mint bíró, aki elmagyarázza a szabályokat és megköveteli azok betartását.” (In: Kapitalizmus és szabadság)

A piac biztosítja a gazdasági szabadságot, a gazdasági szabadság pedig a politikai szabadság feltétele – összegezi és ismétli meg M. Friedman a
klasszikus liberalizmus tételeit. „Az alapvető veszedelem, ami a szabadságot fenyegeti, az a kényszerítés hatalma, legyen az akár egy király, egy
diktátor, egy oligarcha vagy pedig egy pillanatnyi többség kezében.”

A gazdaság – a magánvállalkozások szabadsága és szabad létrejövetele által – széttöredezett – írja M. Friedman ugyancsak a Kapitalizmus és
szabadság című könyvében. A politikai hatalom „széttöredezését”, szétosztását, a politikai hatalom decentralizációját sokkal nehezebb megvalósítani,
pedig ez a legfőbb politikai feladat. „Ha a gazdasági hatalom kapcsolódik a politikai hatalomhoz, akkor elkerülhetetlennek látszik a koncentráció.”

Ami a szabadság és az egyenlőség értékeinek viszonyát illeti, M. Friedman határozottan a szabadság elsődlegességét fogadja el. „Ha valamely
társadalom az egyenlőséget – az eredményegyenlőséget – a szabadság elé helyezi, akkor végül sem az egyenlőséghez, sem a szabadsághoz nem
fog eljutni.” Az erőszakolt egyenlőség megszünteti a szabadságot, és az erőszakot alkalmazók megszüntetik az egyenlőséget – írja M. Friedman
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A szabad választás című könyvében. „Másrészt az a társadalom, amely a szabadságot helyezi első helyre, mind a nagyobb szabadságot, mind –
szerencsés melléktermék gyanánt – a nagyobb egyenlőséget el fogja érni.”

A liberalizmus eszméjének és ideológiájának általános jellemzői
A liberalizmus rendkívül változatos és történelmileg is átalakuló eszme- és értékrendszer s ideológia.

Maguk a liberalizmus képviselői is általában tartózkodnak attól, hogy egy átfogó és egyetlen meghatározását adják a liberalizmusnak. M. Friedman –
saját használatára – a liberalizmust saját műveiben a „szó eredeti értelmében … mint a szabad emberre vonatkozó feltételek összességét” használja.

John Gray (1948–) könyvében (Liberalism, 1986, magyarul: 1996) a liberalizmus minden változatában megtalálható ember- és társadalomfelfogását
és a liberalizmus „jellegzetesen modern felfogását” négy fő összetevőjével jellemzi.

J. Gray szerint a liberalizmusnak – mérhetetlen belső változatossága és összetettsége ellenére, annak ellenére, hogy az európai kultúra rendkívül
sokféle forrásából táplálkozott – az egyén- és a társadalomfelfogása egységes, mégpedig a liberalizmus korábbi és modern változataiban egyaránt.

1. A liberalizmus individualista, mivel azt állítja, hogy az egyén erkölcsi szempontból elsőbbséget élvez mindenfajta társadalmi közösség
követelésével szemben.

2. A liberalizmus egalitárius, mivel minden embernek ugyanolyan erkölcsi státuszt biztosít, és tagadja, hogy az emberi lények között jogi vagy politikai
alapon különbséget lehetne tenni azért, mert eltérő erkölcsi értékeket vallanak.

3. A liberalizmus univerzalista, mivel az emberi fajt erkölcsi szempontból egységesnek tekinti, és a sajátos történeti közösségeknek és kultúráknak
másodlagos szerepet tulajdonít.

4. Meliorista a liberalizmus, mivel azt állítja, hogy az összes társadalmi és politikai intézmény jobbítható és tökéletesíthető.

A J. Gray által írott – és általa minden liberális irányzatra jellemzőnek tartott – ismérveket többen vitatnák a liberálisok között is. Így például a meliorista
elemet ért bírálat szerint az feltételez egy objektíve meghatározható „jó intézmény értéket”, ami általános és objektív mérce lenne az – erkölcsi
értékrendjének megválasztásában szabad – egyén számára. A John Gray által leírt – és mindenfajta liberalizmusra jellemző – általános ismérvek
sorát feltétlenül ki kell egészíteni további közös és általános ismérvekkel.

1. A liberalizmus meghatározó elmélettörténeti forrása a racionalizmus filozófiája és szemléleti módja.

2. A liberalizmus jogfelfogásainak alapja az emberi jogok természetjogi felfogása, aminek lényege, hogy az embert emberi természetéből eredően
illetik meg az alapvető szabadságok és ezek jogintézményekben (szólás-, véleménynyilvánítási, vallási és erkölcsi szabadság, gyülekezési és
egyesülései szabadság stb.) megjelenő formái, s nem Istentől, s nem az államtól erednek, illetve kapja az ember ezeket a jogokat.

3. Alapvető követelése minden liberális eszmei és filozófiai áramlatnak az állami-politikai szféra és a magánszféra szigorú elválasztása, az állami
beavatkozás tilalma az egyén magánéletébe (privacy).
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4. A liberálisok egyöntetűen vallják, hogy a gazdasági szabadság (a szabad piac) az alapja és feltétele a politikai szabadságnak és nem fordítva. Nem
az állam (a politikai hatalom) biztosítja a gazdasági szabadságot. A gazdasági életbe „be nem avatkozó állam” csak a piacgazdaság működésének
jogi normáit fogadja el és érvényesíti azokat. De más szerepe nincs az államnak. (Lásd az „éjjeliőr állam” felfogást.) A szociálliberalizmus áramlata
enyhítette az állam be nem avatkozására vonatkozó szigorú parancsot.

5. A szabadság elsődlegesen „negatív szabadság”, ami az államhatalomtól, a különféle társadalmi közösségektől, azok normáitól, a „tekintélyektől”
és a másik egyéntől való szabadságot jelenti. A liberalizmus jogfilozófiai alapelve szerint az egyén nemcsak azt teheti meg, amit a jogszabályok
megengednek, hanem jogában és szabadságában áll bármit megtenni, amit a jogszabályok nem tiltanak. A szociálliberalizmus (eredeti, korabeli
nevén új liberalizmus: Green, Hobbson, Hobhouse) elfogadta a pozitív szabadság gondolatát, aminek lényege, hogy az egyéni szabadság a
szabad választáson alapul, ami magában foglalja az egyén szabad önmegvalósítását, ami az egyéni autonómia lényege. Csak akkor lehet valaki
szabad ember, vagyis autonóm cselekvő egyén, ha önmaga tulajdonosa s önmaga „megvalósítója”.

A negatív és a pozitív szabadság összefüggésének eredeti értelmezését adta John Rawls A Theory of Justice (1971) című művében. Az alapvető
szabadságjogok, az államhatalomtól való szabadságok biztosítása (a negatív szabadság) feltételei az autonómiaként értelmezett szabadság
(a pozitív szabadság) megvalósulásának. Követelmény – írja Rawls – az egyenlő szabadság maximalizálása a társadalomban. Az az ember
szabad, aki rendelkezik azokkal a jogokkal és lehetőségekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy autonóm módon gondolkodjon és cselekedjen,
azaz hogy irányítsa önmagát és ne uralkodjon felette senki. A szabad önmegvalósításként felfogott pozitív szabadság feltételezi, hogy az egyén
rendelkezik azokkal az erőkkel és lehetőségekkel, amelyek révén a lehető legteljesebben megvalósítja önmagát. M. Friedman szerint a „gazdasági
szabadsághoz semmi más nem kell, mint hogy rendelkezzenek pénzzel az emberek”.

A negatív és a pozitív szabadság megkülönböztetése mondhatjuk, hogy általánosan elfogadott a liberalizmus különböző (korai, klasszikus, új
liberalizmus, szociálliberalizmus, modern-klasszikus liberalizmus stb.) eszmei áramlatain belül. Amiben éles viták vannak egymással, például Mill,
a szociálliberalizmus képviselői, J. Rawls versus Isaiah Berlin (Négy esszé a szabadságról), az a pozitív szabadság fogalma és tartalma.

A liberalizmus legfőbb pozitív (elfogadott) és negatív (elutasított) értékei
Egy politikai ideológia legjellemzőbb ismérveit, a többi politikai eszmétől és ideológiától való eltérését saját választott (pozitívnak tekintett) és
elutasított (negatívnak tartott) értékrendszere alapján azonosíthatjuk.

Pozitív értékek

• az egyén szabadsága

• az egyén másoktól való szabadsága és az egyén önmagát megvalósító szabadsága

• a magánautonómia, az egyén szabad önmegvalósítása

• a szabadság egyenlőségének a maximalizálása és ennek jogi garantálása
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• mások szabadságának az elismerése, ami egyúttal saját szabadságom korlátja

• a tolerancia, az eltérőségek, a különböző életfelfogások, nézetek, erkölcsi értékrendek stb. tűrése, elfogadása

• a sokféleség és a változatosság, a pluralitás

• a formális jogi egyenlőség, a mindenki szabadságát egyenlően védő jogi garanciák

• a magánszféra elválasztása az államhatalomtól és a közszférától

• az értéksemleges állam

• a gazdaságba „be nem avatkozó állam” (a „minimális állam”, a feladatokhoz mérten „szükséges állam”)

• a jogszerűen működő, korlátozott hatalmú, kiszámítható és hatékony, olcsó állam és közhatalom

• a gazdasági szabadság, ami a politikai szabadság alapja

• a szabad piac és a gazdaság piac általi megszervezése

• a gazdasági verseny szabadsága

• a versenyben az erősek, a versenyképesek érvényesülése

• a klasszikus és az új generációs politikai „szabadságok” garantálása (a szólás- és véleménynyilvánítás, a gyülekezés, az egyesülés, a
szervezetalapítás, a politikai életben való részvétel stb.) és maximalizálása

• az egyéni szabadság elsődlegessége a közösségekkel szemben

• az aktuális többség akaratának elismerése, de annak folyamatos vitathatósága a kisebbségi véleményt vallók részéről

• a kisebbségi vélemények, érdekek, akaratok oltalmazása, szabad hangoztatása

• a „tekintélyek” (státusok, személyek, intézmények, szervezetek, normatív és tradicionális tekintélyek) megkérdőjelezésének szabadsága

• az állami hatalom megosztása, a hatalomkoncentráció és centralizáció megakadályozása, az egymástól elválasztott és egymást korlátozó hatalmak
ellensúlyozó (checks and ballancies) rendszere

• a hatalmi pozíciók szabályozott és nyilvános versengés útján való betöltése

Negatív értékek
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• az egyén elnyomása és alávetettség az államnak, más egyénnek, szervezetnek, közösségnek, intézménynek, tekintélynek

• az „állam szabadsága” és hatalma az egyének felett

• a szabadságok elismerésében és garantálásában bármiféle (vallási, politikai, világnézeti stb.) megkülönböztetés

• mások szabadságának korlátozása, saját szabadságom mások általi korlátozása

• az intolerancia, a sajátométól eltérő életfelfogások, viselkedések, erkölcsi értékrendek elutasítása, negatív megbélyegzése, esetleg korlátozása

• az egyformaságra kényszerítés, a kötelező minták, elvek, értékek követésének előírása, kikényszerítése

• a tartalmi egyenlőség és egyformaság előírása, megkövetelése

• a politikai, az állami és a magánszféra összecsúszása, a közhatalom elsődlegessége a magánszférával szemben, a politikai, állami beavatkozás
a magánéletbe

• az előírt, megkövetelt, megtervezett emberkép vagy ideál és az ahhoz hasonlítás, igazodás kényszere, a korlátozott önmegvalósítás

• egy meghatározott értékrendszer mellett elkötelezett állam és állami politika

• az állam beavatkozása és gazdasági szervező szerepe (jelentős redisztribúció, jövedelemelvonás és -újraosztás stb.)

• az „erős állam”, a megnövekedett állami bürokrácia, az állam gazdasági feladatainak növelése

• a gazdasági szabadság (tulajdon, tőkeszerzés, versengés) korlátozása

• a tervezett gazdaság

• a gazdasági verseny korlátozása (jogi korlátok által vagy a versenytársak kiszorítása és monopolhelyzetek megteremtése által)

• a gyengék, a lemaradók felzárkóztatása a versenybe való beavatkozás által

• a politikai „szabadságok”, szabadságjogok korlátozása vagy diszkriminatív (egyenlőtlen) érvényesítése

• az egyén alárendelése a közösségek normáinak, elvárásainak

• a mindenkori többség akaratának megkérdőjelezhetetlensége, a „többség zsarnoksága” a kisebbségek felett

• a kisebbségi vélemények, akaratok, érdekek elnyomása, elhallgattatása, a kisebbségi érdekek, vélemények, akaratok folyamatos képviseletének
tilalma
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• a „tekintélyek” uralma, azok feltétlen és kötelező tisztelete

• az egységes és koncentrált hatalom, a hatalmi ágak és szervezetek autonómiájának a megsértése

• a hatalmi pozíciók felválthatatlansága, a versengés korlátozása a hatalmi pozíciókért

A liberális eszme és ideológia összefoglalása
A liberalizmus eszméje radikális és totális (vagyis mindenre kiterjedő) kritikai elméletként jött létre. A feudális társadalmi berendezkedés és
intézmények totális kritikájából és tagadásából született.

Szellemi előzményei és részben forrásai a késő reneszánsz politikai filozófiája és gondolkodása (pl. N. Machiavelli), a felvilágosodás eszméi (Voltaire,
D’Alembert), a racionalizmus (Spinoza, Hume), de különösen a skót és angol politikai filozófusok és műveik: Hobbes, John Locke, James Mill és
John Stuart Mill.

A XVIII. században az angol whigek szabadelvűségre alapozott pártja és gondolkodói jelentettek erős szellemi forrást, maga a liberális (szabadelvű)
kifejezés is a XVIII. század elején honosodott meg.

A liberalizmus gazdaságelméletének alapjait az angol kritikai közgazdaságtan s különösen Adam Smith és David Ricardo fektette le a szabad piac
gazdaságszervező elveinek a kidolgozásával. Az utilitarista filozófia (Jeremy Bentham) hozzájárulása a liberális eszmék fejlődéséhez az átfogó
politikai és jogi reformok követelése volt, jelszavuk szerint: a cél a lehető legtöbb szabadság és boldogság a lehető legtöbb embernek.

Kiemelkedő és jelentős szellemi forrása a liberalizmusnak Immanuel Kant elmélete. Kant az emberi méltóságból vezette le a szabadságértéket,
amelyet az emberi ész által posztulált normatív elvek és jogok biztosítanak a szabad rend keretében.

Az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái lelkes hívei és terjesztői voltak, egyúttal az USA alkotmányos jogrendszerébe átültető tevékenységükkel
megalapozták koruk legliberálisabb jogrendszerét. A hatalom megosztását biztosító garanciák (checks and balancies) a kormányzati hatalom
törvényes ellenőrzését biztosították.

Charles-Louis Montesquieu elmélete vitathatatlanul elfogadott szellemi forrása és jogeszménye a liberalizmusnak. Alexis de Tocqueville a szabadság
és a demokrácia, az állapotok egyenlőségén alapuló demokrácia, a többség zsarnokságának veszélyeit taglaló írása (A demokrácia Amerikában)
elvitathatatlanul jelentős forrása a liberalizmus eszmevilágának.

A második világháború utáni liberális filozófusok, közgazdászok, társadalomtudósok és jogfilozófusok közül kiemelkedő hatást gyakoroltak műveikkel
a liberalizmus továbbfejlesztésében: Friedrich A. Hayek, Karl Popper, Milton Friedman, James Buchanan, Isaiah Berlin, Ronald Dworkin és John
Rawls.

A liberalizmus elmélete és filozófiája szerint a társadalom szabad egyénekből áll, akiket erkölcsi és társadalmi értékrendjük megvalósításában
semmilyen társadalmi intézmény, közösség vagy az állam nem korlátozhat.
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Az individuum szabadságának a feltétlen elismerése és minden más értéket megelőző jelentősége a liberalizmus társadalom- és egyénfelfogásának
a lényege.

Az egyén szabadsága elsősorban a másoktól, intézményektől, szervezetektől s az államhatalomtól való szabadságban (negatív szabadság) valósul
meg.

A szabadság az egyén autonómiájának, szabad önmegvalósításának a folyamatában teljesedik ki, ez a szabadság pozitív tartalma. Az egyén
nemcsak elfogadja a szabadságot, hanem él is vele szabad választásai, önmagára vonatkozó döntései révén.

Az egyenlőség csak formális jogi egyenlőség lehet, s nem tartalmi eredményegyenlőség, és semmilyen egyenlőség nem kényszeríthető rá a szabad
egyénekre, mert az megszüntetné a szabadságot, és egyenlőtlenséget okozna, az egyenlőséget a szabad egyénekre rákényszerítő erők javára.

A liberalizmus szerint a gazdasági élet és szervezés alapja a szabadpiac.

A piac szabadsága (a gazdasági tulajdon és tőkeszerzés szabadsága, a vállalkozás és a verseny szabadsága) a politikai szabadság alapja.

Az állam szerepe csupán a piacgazdaság működési feltételeinek – a szabadpiac érvényesülésének – a jogszabályokban történő garantálása és
szabályozása, valamint őrködés e szabályok betartása felett („éjjeliőr”-szerep).

Az állami hatalmat el kell választani a gazdasági hatalomtól, és az állam beavatkozását a gazdasági folyamatokba minimalizálni kell. A „be nem
avatkozó állam” minimálisra csökkentett állami bürokráciát működtet és tarthat fenn csupán.

A politikai államot, a közhatalmat szigorúan el kell választani a magánszférától, és az állam hatalmát a magánszféra védelmére és nem annak
ellenőrzésére kell felhasználni.

Az államot el kell választani az egyháztól, és az állam mindenféle társadalmi és politikai értékrend szempontjából semleges kell hogy maradjon.
A semleges állam követelménye értéksemlegességet jelent a vallások, az oktatási elvek és módszerek, a tudományos igazságok, az erkölcsi és
esztétikai-kulturális értékekhez való viszonyban. A semleges állam egyik értékrendnek sem lehet preferálója. Kissé paradox állítás, ezért bírálóik fel
is vetik a liberálisokkal szemben, hogy az értéksemleges állam csak a liberális értékrend, társadalom és ideológia tekintetében nem lehet semleges,
azt kell érvényesíteni minden más értékrenddel szemben.

Az állam legfőbb rendeltetése és feladata az egyéni szabadság védelme és garantálása, az egyéni szabadság legfőbb veszélyeztetője éppen maga
az államhatalom.

Az állam túlhatalmának megakadályozására hivatottak: a hatalmi ágak elválasztása és egymást ellensúlyozó rendszere, a parlamentarizmus, a
decentralizált hatalmi rendszer, az önkormányzatok szabad működése, a politikai szabadságok maximalizálása és jogi garanciákkal körülbástyázása,
a politikai nyilvánosság, minden állami szerv tevékenységének átláthatósága, nyilvánossága és ellenőrizhetősége a társadalom részéről.

A nyilvánosság az államhatalom ellenőrzésének egyik legfontosabb eszköze. Az állami döntéshozók kötelesek döntéseiket érvelő kifejtés formájában
igazolni (legitimációs kényszer). A kritikai nyilvánosság, a bármely döntés vitathatósága és az állami szervek érvelésre kötelezése a demokratikus
legitimáció alapja. A hatalom döntései helyességének igazolása csak a vitatkozó-okoskodó közösség által nyerhet elfogadást (Jürgen Habermas).
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A liberalizmus a polgári, tőkés, kapitalista társadalom megteremtésének az ideológiája. A szabadságelvűség doktrínájához ragaszkodva különböző
liberális irányzatok alakultak, részben a liberális eszmék és ideológia alapján megteremtett társadalmak történeti fejlődése, átalakulása, részben az új
és újabb társadalmi, gazdasági kihívásokra adott eltérő válaszok formájában. A liberalizmust bíráló ideológiák nagyrészt tagadták (konzervativizmus,
szocializmus ideológiák) a liberalizmus doktrínáit, elveit, ugyanakkor átvettek a liberalizmus elveiből, értékeiből is jó néhányat.

A liberalizmus története részben évszázadokon keresztül kibontakozó sikertörténet, részben sajátos vesztese is az ideológiák, eszmék harcának.

Ezt a kettősséget – miként arra már korábban is utaltunk – Ralf Dahrendorf (1929–) német liberális szociológus, a London School of Economics
többször megválasztott, volt igazgatója a következőképpen fejezte ki:

„A liberális pártok a szabadelvű eszme sikerének az áldozatai. Egyetlen szellemi irányzatból sem vettek át és olvasztottak be saját gondolatvilágukba
annyi elvet, felismerést más pártok, mint a liberalizmusból.” R. Dahrendorf szerint ennek következménye az, hogy számos választó szemében
feleslegessé váltak a szabadelvű embereket képviselő pártok. A liberális pártok – sok tekintetben – mára saját történelmi sikerük vesztesei, áldozatai.

A „felfegyverzett eszmék” (E. Burke), az ideológiák harcában kétségtelenül rendkívül sikeres volt a liberalizmus, mert egyrészt a nem liberális
kormányzatok alatt is elvitathatatlanokká váltak bizonyos liberális értékek, jogintézmények, alkotmányos elvek, másrészt a nagy változásokon átment
liberális eszme és a liberális pártok ma is hatnak és működnek; a kormányzati váltógazdálkodás résztvevői.

Két rivális ideológiával szemben – nem egyedül – győztesen került ki a liberalizmus – a fasizmussal és a kommunizmussal szemben – írja a japán
származású, de az Amerikai Egyesült Államokban élő és angolul publikáló liberális gondolkodó, Francis Fukuyama (1952–) A történelem vége című
írásában. (Eredeti címe és megjelenése: The End of History? in: The National Interest 1989. évi nyári számában, azóta több kiadásban, könyv
alakban is megjelent, magyarul először a Valóság c. folyóirat 1990. 3. számának 16–31. oldalán volt olvasható.)

F. Fukuyama szerint két rivális ideológiával, illetve ezen ideológiáknak megfelelő társadalmi, politikai kormányzati rendszerekkel nem bírt el a
liberalizmus: a vallással és a nacionalizmussal. A vallási fundamentalizmus térhódítása az utóbbi évtizedekben főleg három területen figyelhető
meg F. Fukuyama szerint: a kereszténység, a zsidóság és az iszlám területén. A vallásos érzület újjáéledése mélyen gyökerező elégedetlenségre
vezethető vissza: a liberális fogyasztói társadalom személytelenségére és szellemi ürességére.

A másik nagy történelmi és társadalmi probléma, amit úgy tűnik, hogy a liberalizmus nem tud megoldani: a nacionalizmus, illetve az etnikai kultúrák
és tudat egyéb formáinak léte, hatása és kihívásai. Nem a liberalizmus ideológiájában van a nacionalizmusból eredő ellentmondások forrása, de
kétségtelen tény – F. Fukuyama szerint –, hogy ez az ideológiai ellentmondás ott van a „liberalizmus kellős közepén”.

A nacionalizmusok nem egyformák, sőt létezhetnek a liberális dominanciájú rendszerekben is – a legeltérőbb formákban.

A liberalizmussal csak az ún. módszeres nacionalizmusok doktrínája összeegyeztethetetlen, amelyek azonban nem rendelkeznek átfogó politikai
programmal. Az ellentmondás nem magából a liberalizmusból jön, hanem részben a liberalizmus „tökéletlenségéből”, részben abból ered, hogy
az emberek jelentős része olyan politikai rendszerekben kénytelen képviselet nélkül élni, amelyeket nem ők maguk választottak – fejezi be
gondolatmenetét F. Fukuyama.
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A konzervativizmus
A konzervatív eszme és gondolkodási mód kialakulása

A modern konzervativizmus is kritikai eszmeáramlatként született meg az 1789-es francia forradalom idején és az azt követő évtizedekben. Szellemi
forrásait a kifejlett és stabil feudalizmus szellemi életében, értékrendjében találjuk meg: a rendi társadalom, a hagyományok és tradíciók integráló
erejének hangsúlyozása, a vallási és erkölcsi értékekhez való ragaszkodás, a társadalmi egyenlőtlenség természetes és megszüntethetetlen voltának
az elfogadása.

A liberalizmus kritikája
A konzervativizmus bírálta és elvetette:

1. a francia forradalmat (1789) és különösen a jakobinus diktatúrát,

2. a liberalizmus elméletét és ideológiáját és annak az egyéni szabadságot (a negatív szabadságot, a mindentől való elvont szabadságot)
középpontba állító értékrendjét,

3. a szabad versenyes kapitalizmus piacközpontú társadalomfelfogását, a piacgazdaság mindent meghatározó szerepének állítását,

4. a szocialisztikus eszmék és ideológiák társadalmi egyenlőséget megteremteni kívánó törekvéseit, egyáltalán a társadalmi egyenlőség értékét,

5. a múltbeli tapasztalatokra és a gyakorlati tudásra alapozó szemléletmód helyett a jövőre nézve feladatokat, elveket és célokat megfogalmazó
eszmék uralmát, az elvont elvek „diktatúráját”.

A konzervativizmus keletkezésében a legnagyobb szerepet Edmund Burke (1729–1797) híres könyve, a Töprengések a francia forradalomról (1790)
játszotta.

Burke nem volt egyedül a korabeli Angliában, akik hevesen és élesen bírálták a francia forradalmat, a jakobinus diktatúrát, de kétségtelen tény, hogy
a Töprengések volt a legnagyobb hatással az angliai konzervativizmus kialakulására.

Burke élesen bírálta azt, hogy a forradalomban egy kisebbség, a jakobinusok intéztek támadást a kormányzat és az erkölcsök ellen. A központi
kérdés a szabadság volt, amitől egy kisebbség megfosztotta a franciák többségét. A jakobinusok által irányított Franciaország pontosan olyan volt,
mint egy meghódított ország. A jakobinizmus nivellált az egyenlőség nevében, nihilizmust hirdetett a szabadság nevében, abszolút és teljes hatalmat
gyakorolt a nép nevében. A francia forradalom nem törődött a konkrét hús-vér emberekkel – a parasztokkal, a polgárokkal, a papokkal, a nemesekkel
–, csak annak az új emberfajtának a kinevelésével, vagyis a forradalom vezetőivel, akik ha kell, az erőszak és a terror eszközeit alkalmazzák az
emberekkel szemben.

„Mindent mérlegre téve, a francia forradalom a legelképesztőbb esemény, amely a világon megtörtént” – írja Burke a Töprengésekben.
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Burke-höz hasonlóan Alexis de Tocqueville is a francia forradalom rendkívüliségét hangsúlyozta, és – szintén Burke-höz hasonlóan – egybevetette
az amerikai szabadságharccal, amely olyan emberek műve volt, akik egyaránt szem előtt tartották az egyének és a társadalom érdekét.

Burke a francia forradalmat inkább az abszolút hatalomért folytatott, semmint a szabadságért vívott küzdelemnek tartotta, olyan értelmiségi politikusok
művének, akiknek nem volt kockáztatnivalójuk (lásd R. Nisbet: Konzervativizmus: álom és valóság. 1996).

A. Tocqueville már nem a forradalmi diktatúra, hanem a „konszolidált demokrácia”, a „demokratikus zsarnokság” képét festi le – pár évtizeddel Burke
Töprengéseinek megjelenése után –, amikor azt írja: „… olyan egymáshoz hasonló és egyenlő emberek tömegeit látom, akik szüntelenül önmaguk
körül forognak, hogy kicsinyes és közönséges örömöket szerezzenek maguknak. … Fölöttük pedig ott lebeg egy végtelen és oltalmazó hatalom…,
[amely] kizárólagos, részletekbe hatoló, rendszeres, előrelátó, szelíd … nem zsarnokoskodik a nemzetek fölött, csak gúzsba köti, elnyomja, elgyengíti,
megszürkíti, bárgyúvá teszi, végül félénk, iparkodó nyájjá alacsonyítja mindegyiket, pásztoruk pedig a kormány lesz.”

A Tocqueville által adott kritikai leírás feltehetően J. Bentham „legnagyobb számú embernek a legnagyobb boldogságot” biztosítani kívánó utilitarista
társadalmára vonatkozik.

A demokráciáknak leginkább önmaguktól kell tartaniuk – írja R. Nisbet –, utalva Burke demokráciakritikájára: „A tökéletes demokrácia tehát a
legszégyentelenebb dolog a világon. Mivel a legszégyentelenebb, egyúttal a legvakmerőbb is.”

Az angol konzervatívok gúnyt űztek a szabadság és a volonte genaral rousseau-i, jakobinus felfogásából. Így írtak róla: amikor az állampolgár
borotválkozáskor a tükörbe tekint, egy tízmilliomodnyi zsarnok arcát és egy egész rabszolgáét látja.

Jean-Jacques Rousseau Társadalmi szerződésében kifejtett szabadságeszménye a „valamitől való szabadság”-ot jelenti, szemben a „szabadság
valamire” elvével, ami az egyes emberen túlmutató célok, közösségek vagy valamely ügy előmozdítására irányul.

A konzervatív elnevezés az 1830-as évektől kezdett meghonosodni François-René de Chateaubriand (1768–1848) Le Conservateur című hetilapja
révén.

A konzervativizmus nem ideológia, hanem eszme, gondolkodási mód, „előítélet”, „prepolitikai”
jelenség

Szinte minden konzervatív mereven elutasítja azt, hogy a konzervativizmust olyan ideológiaként jelöljék meg és kezeljék, mint a liberalizmus vagy
a szocializmus ideológiákat.

A konzervatívok ideológia-megnevezés (megnevezés-) elutasításának mély szemléleti és kritikai alapjai vannak. A konzervativizmus filozófiai
szemléletmódja miatt nélkülözi az aktivizmust, az erőszakolt változtatásokat, a jövőre irányuló társadalmi célkitűzéseket, az utópiákat s azok
mindenáron való megvalósításukra törekvést, amelyek pedig nélkülözhetetlen összetevői a politikai ideológiáknak.

A konzervatívok saját felfogásuk megnevezésére előszeretettel nyúlnak vissza Burke megnevezéséhez, aki azt írja a Töprengésekben, hogy kész
„elég merészen megvallani” – ebben a felvilágosult korban, amikor sokan sutba dobják előítéleteiket –, hogy ő nagyon is becsben tartja és őrzi
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azokat (ti. az előítéleteket), és ragaszkodik hozzájuk. Az „előítélet” Burke-nél egyfajta gondolkodásmód, amely a tudás, a megértés, az érzés egyfajta
módját jelenti, olyan tudást, amelyet csak a hagyomány és a tapasztalat nyújthat. Az előítéletnek megvan a maga bölcsessége, mely megelőzi az
értelmet. Szemben áll a felvilágosodás „természetre és tiszta észre” hivatkozó dedukcióival. Az előítélet „veszedelem esetén könnyen alkalmazható;
a szellemet előzetesen a bölcsesség és az erény egyenes pályájára vezérli, s nem engedi, hogy a döntés pillanatában az ember habozzon, kétkedő,
tanácstalan vagy határozatlan legyen”.

Az előítélet tehát a hagyományban rejlő bölcsességnek az egyéni szellemben fellelhető kivonata.

Az előítélet szemben áll a „tiszta racionalizmussal, az okoskodók, a számítgatók és az ökonomisták” felfogásával.

Burke után az „előítélet” kifejezés nem honosodott ugyan meg, de preracionális és tradicionális magva és tartalma fennmaradt a konzervatív
gondolkodásban.

Mások, például John Henry Newman a Grammar of Assent című művében (Az igenlés grammatikája) a „helyes ítéletet” (good sense) és a „józan
észt” (common sense) emelte ki a konzervatív gondolkodás fő „érzékeiként”.

A konzervatív gondolkodás a „tudás sajátos típusa”, s ebben a tudástípusban a „valaminek a tudása” a lényeg, szemben a „valamiről alkotott
tudással” (William James). Ez a tudás olyan gyakorlati tapasztalatok összessége, amelyekre a mindennapi életben teszünk szert, s szervesen épül
be jellemünkbe, s általános „beállítódássá” vagy „ösztönné” alakítjuk át. Ennek a tudásnak a legfőbb erénye a közvetlenség és a gyakorlatiasság,
ami alapvetően különbözik a – Mannheim Károly kifejezésével élve6 – „progresszív”, utópista tudástól, illetve gondolkodástól.

Michael Oakeshott (1901–1990) a Racionalizmus a politikában című művében (megjelent: Jelenkor, 1993/6.) két tudástípust különböztetett meg: az
egyik a „technikai tudás”, a másik a „gyakorlati tudás”. Az elsőt az értelem segítségével könyvekből vagy tanteremben sajátítjuk el, a másik szigorúan
a tapasztalatokra korlátozódik, valamilyen tevékenységhez kapcsolódik, amit megtanulunk, s szellemünk és személyiségünk elidegeníthetetlen
részévé vált.

Oakeshott szerint a modern nyugati gondolkodás politikai racionalizmusa a technikai tudás összegezése és felmagasztalása. (Amit William James
a „valamiről alkotott tudásnak” nevezett.)

„Európa újabb kori történetét ellepték a politikai racionalizmus tervezetei” – írja Oakeshott. Ezek a tervezetek, utópiák átfogják az emberi természetet,
a történelem menetét, irányt akarnak szabni neki, s minden reformtörvény hátterében a „racionalizmus politikája” érhető tetten. A politikai racionalisták
áldásukat adták a „felvilágosult despoták” uralmára. S ha történetesen nem egy ilyen despota volt uralmon, a nép teremtett magának egyet.

Irving Babbitt (1865–1933) Democracy and Leadership (Demokrácia és vezetés, 1924) című művében a „demokratikus imperializmus” kifejezést
használja arra a helyzetre és állapotra, amikor az individuális ész jogot formál az emberek fölötti közvetlen irányításra, majd ezt kiterjeszti a társadalom
minden fontos szférájára. R. Nisbet szerint Babbitt a liberális és a szocialista értelmiségi csoportokra gondolt, amikor ezt írta:

6 Mannheim Károly: A konzervativizmus. Ford.: Kiss Endre. Cserépfalvi kiadó, 1994, 74. „Az időélmény eltérése az, hogy … a progresszív gondolkodó a mindenkori jelent a jövő kezdeteként, a
konzervatív pedig a múlt utolsó állomásaként éli át.”
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„Egyetlen mozgalom sem példázza az állítólagos demokratikus mozgalomnál jobban azt a módot, ahogyan egy jól szervezett és elszánt kisebbség
a tehetetlen és szervezetlen tömegek akarata fölött uralkodhat.” (R. Nisbet: i. m. 50.)

A konzervatív gondolkodásban a gyakorlati politizálás természetes és sajátos forrása az egyénben meglévő „prepolitikai” szféra. Ebben gyökerezik
és ebből táplálkozik mindenféle politikai gondolkodás – írja Thomas Stearns Eliot (1888–1965). Ez a réteg, ez a tudásszféra hosszú idő alatt jön
létre, a legkülönbözőbb emberek, tudósok, esszéisták, sőt kimondottan gyakorlatias politikusok munkája révén.

A modern konzervativizmus „pre-politikai” rétege annak a politikai gondolkodásnak a hagyománya – írja R. Nisbet a Konzervativizmus: álom és
valóság című könyvében –, amelyik Edmund Burke-kel kezdődik, és a jelenkorban olyan vezető gondolkodói vannak, mint Russel Kirk, Michael
Oakeshott, Bertrand de Jouvenel.

Jól láthatjuk ebből a „tudásönképből” és felfogásból, amelyet a konzervatívok maguk írnak le önmaguk gondolkodásáról, hogy nem csupán
terminológiai vitáról van szó, amikor elutasítják azt, hogy a konzervativizmust – miként a liberalizmust vagy a szocializmust – ideológiának nevezzék.
A konzervatívok tudás- és gondolkodásmódja, történelem-, társadalomfelfogása, eszme- és értékrendszere áll szemben, elutasító módon, az
ideologikus gondolkodás minden fajtájával.

A konzervativizmus alapelvei
A konzervativizmus alapelveit és jellemzőit – konzervatív szerzők művei alapján – összegezzük, ezt a jellemzést – s nem a más ideológiai vagy
eszmei alapon álló kritikai jellemzést – tartva a leghitelesebbnek.

Anthony Quinton A tökéletlenség politikája (eredeti kiadás 1978, magyar kiadás: 1995) című összefoglaló művében három alapelvvel jellemzi a
konzervativizmust: a tradicionalizmus, az organicizmus és a politikai szkepticizmus elveivel. (Negyedik, kiegészítő elv az elméletellenesség.)

1. A tradicionalizmus elve azt jelenti, hogy a konzervatívok ragaszkodnak a fennálló szokásokhoz és intézményekhez.

A történetileg kialakult társadalmi rend a közösség által felhalmozott gyakorlati bölcsesség megtestesítője.

A kialakult társadalmi rend számtalan individuum felelősségteljes döntésének hatására apró igazítások révén alakult ki.

2. Az organicizmus elve azt jelenti, hogy a konzervatívok a társadalmat egységes, szervesen fejlődő, rendezett, élő egésznek tekintik.

A társadalom nem absztrakt, izolált egyénekből áll, hanem olyan társas lényekből, akiket öröklött hagyományok és intézmények kapcsolnak össze.

3. A politikai szkepticizmus elve azt jelenti, hogy a politikai bölcsesség, a társadalom irányításához szükséges tudás nem lelhető fel egy-egy elszigetelt
gondolkodó elméleti spekulációiban, hanem ezt a tapasztalati tudást a közösség egésze birtokolja.

A politikai szkepticizmus oka egyrészt az ember intellektuális tökéletlensége, másrészt az emberek morális tökéletlensége.
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Ezen két emberi tökéletlenség okán a konzervatívok nem bíznak az individuumok politikai bölcsességében és morális felelősségérzetében. Az
individuumok intellektuális és morális tökéletlenségét a közösség kollektív és történetileg megerősített tapasztalata – a politikai irányításhoz
szükséges tudás – ellensúlyozza. A konzervatívok a „személytelen kormányzást” és a törvények uralmát előnyben részesítik a személyek
uralmával szemben. (Az uralom formái közül az arisztotelészi politeiát részesítik előnyben, vagyis azt, amelyben a többségi akarat érvényesül, de
a törvények szigorú uralma alatt. Lásd még Cicero: „Azért vagyunk a törvény szolgái, hogy ne legyünk egymás szolgái.”)

A konzervatívok az erős kormányzat, de nem a minden részletre kiterjedő kormányzás hívei. Elutasítják mind az egyén, mind az állam abszolút
hatalmát. A „vegyes kormányzás” hívei, amelyben a személytelen (objektív) törvények és intézmények behatárolják és korlátozzák a vezetők
egyéni hatalmát.

4. A konzervativizmust jellemző szerzők (A. Quinton, R. Scruton, R. Nisbet) műveiből kiolvasható egy negyedik, a konzervatív szemléletet,
gondolkodásmódot meghatározó jellemző ismérv is, mégpedig egyfajta elméletellenesség.

Az individuumok által létrehozott elvont elméleti konstrukciók nem alkalmasak a politikai gyakorlat szabályozására, vallják egyöntetűen.

Az embereket a közösség által felhalmozott társadalmi tapasztalat és az egyének gyakorlatias tapasztalati tudása teszi alkalmassá az intézmények
működtetésére. A konzervativizmus ugyanakkor nem a reakció és nem a változatlanság tana. De vallják a konzervatívok, hogy a tapasztalat
által meg nem erősített, a jövőbe mutató „progresszív gondolkodás” (Mannheim Károly kifejezése, szemben a konzervatív gondolkodással,
amely a múltra irányul) absztrakt elvei és elméletei rendkívül sok szenvedést okoztak már erőszakolt megvalósításukkal az emberiségnek. „A
politika anyagát – vallják a konzervatívok R. Scruton szerint – mint élő anyagot közelítik meg, amelyet vétek áltudományos kategóriák mentén
szétszabdalni.” Még élesebben is fogalmaz R. Scruton: „A politika nyelvét úton-útfélen oszlásnak indult elméletek és a belőlük származó lázas
ideológiák mérgezik…” Tisztázatlan elméleti fogalmaknak tartja például a szocializmus, a kapitalizmus, a szabadpiac fogalmait és a belőlük alkotott
elméleti konstrukciókat. Bevallja, hogy a konzervatív politikai felfogás megértése – a hozzá nem ösztönösen vonzódók számára – mindig nehezebb
lesz, mint a liberális vagy a szocialista felfogásé. „Ugyanis a konzervativizmus nem törekszik rendszeralkotásra, és gondos nyelvhasználata sem
fogja meggyőzni azokat, akik csak egy kidolgozott rendszer keretében megfogalmazott válaszokat tudnak elfogadni.”

A konzervativizmus alapvető értékei: a hagyomány és a hagyományos rend
A konzervatív eszme és értékrend elsősorban nem is elvont tanulmányokban esszékben ragadható meg – írják jelentős konzervatív gondolkodású
szerzők –, hanem stílusban, gondolkodási módban, érzésben, hagyományban, s főleg cselekedetekben, dokumentumokban, tettekben, mint például:

• Abraham Lincoln Emancipációs Kiáltványában;

• Bismarck munkásbiztosításról szóló jogszabályában;

• Churchill 1909-es kiállásában a liberálisok és az arisztokrácia mellett és az alkoholellenes törvényjavaslatok mellett;

• De Gaulle algériai politikájának váratlan megváltoztatásában.
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Ezeket a tetteket, politikai cselekedeteket nem lehet a konzervativizmus ideológiájába bezárni. Ezek maguk a konzervativizmus megnyilvánulásai
egyéni politikusi tettekben – írja R. Nisbet. S ugyanakkor idézi Disraelit: „Az igazság az, uraim, hogy az államférfi korának teremtménye, a körülmények
gyermeke, a korszak szülötte. Az államférfi alapvetően gyakorlati alkat; s amikor elfoglalja hivatalát, nem kell kérdeznünk tőle, mit tart erről vagy arról
a dologról; arra kell csak ügyelnie, mire van szüksége, mi hasznos és mi a legkivihetőbb rendelkezés.”

A konzervatív szerzők nem szeretik az értékkatalógusokat és főképpen azok merev definiálását és doktriner alkalmazását. De ettől még elég pontosan
meghatározhatóak a konzervatív ideológia legfontosabb elfogadott és elutasított értékei.

Az értékkonzervativizmus hagyományt követő, szabadság- és piacbarát. Az értékkonzervativizmus szerint a rossz és a szenvedés az emberi
létezésben gyökerezik, ezért a konzervativizmus a rossz és a szenvedés minimalizálására törekszik. Ennek a történelmi feladatnak az ellátásában
nem az államnak van a legfontosabb szerepe, hanem a társadalmi közösségeknek, a hagyományos értékek, tradíciók érvényesülésének.

A konzervativizmus legfőbb pozitív (elfogadott) és negatív (elutasított) értékei

Pozitív értékek

• a hagyományok és a hagyományos rend

• a tradíciók (a közösség történelmi tapasztalatai és intézményei)

• a múlt és annak legitimációs ereje

•a spontán, szerves fejlődés, a kontinuitás

• a társadalmi rend és rendezettség, a társadalmi harmónia

• a közösségek és intézmények pluralitása, megőrzött sokfélesége (család, a korporatív testületek, intézmények, szövetségek, kulturális körök stb.)

• a szabadság (tartalmát lásd később)

• a tekintély és annak tisztelete

• az állam és az államrend, valamint annak összetevői: a közrend, a közbiztonság, a közérdek, a köztisztaság, a közerkölcs

• az alkotmányos jogrend, a jogi normák személytelen uralma

• a társadalmi egyenlőtlenség (az értékalapú egyenlőtlenségből következően)

• az arra hivatottak és érdemesek uralma

• hűség, kötelesség- és felelősségtudat a közösségek, a hagyományok, a hagyományos rend iránt
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• a szegények és elesettek iránti felelősségtudat

• a decentralizált struktúrák és döntési rendszer, a hatalmak egymást korlátozó „vegyes rendszere” (a hatalmi intézmények és a törvények
személytelen hatalma és a vezetők korlátozott hatalma)

• erős kormányzat

Negatív értékek

• az új intézmények és azok erőszakolt bevezetése

• az abszolút hatalom és a totalitárius rend

• a hagyományok és a tradíciók elutasítása

• a jövőbeli célkitűzések erőltetése (a jelen jövő felőli determinációja)

• az ún. progresszív, erőltetett reformok és radikális változtatások (forradalmak és erőszakos változtatások)

• a társadalmi rendezetlenség, a diszharmónia

• az intézmények és a közösségek homogenitása

• az individuális szabadság, a negatív szabadság hagyományos rendet romboló hatása

• a tekintélyek (intézmények, normák, személyek, pozíciók) elvetése

• az államrend és elemeinek támadása, rombolása

• a jogrend felrúgása, személyi hatalmak érvényesülése

• a társadalmi egyenlőség és annak erőltetése

• a csőcselék, a tanulatlan emberek, a borbélyok (Disraeli mondása!) uralma

• a kötelességszegés, a felelőtlenség, a hűtlenség a hagyományos rend iránt

• az önzés, a kíméletlenség, a közömbösség

• a hatalom centralizációja, a hatalmak koncentrációja, ellenőrizhetetlen és korlátozhatatlan hatalom (abszolutista vagy totalitárius hatalom)
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• az államhatalom meggyengítése

A hagyomány és a hagyományos rend

A hagyományok és a hagyományos rend a konzervativizmus primer (elsődleges) értéke, legfontosabb magyarázó elve.

R. Scruton – Burke, Eliot, Oakeshott írásai és gondolatai alapján – a következőképpen foglalja össze a hagyomány és a hagyományos rend
konzervatív felfogását:

• a társadalom több, mint az azt alkotó egyének összessége,

• a társadalmi együttműködés a „kölcsönös alkalmazkodás mechanizmusán” alapul,

• ezt a „mechanizmust” az egyén fokozatosan sajátítja el a „dolgok szokásos menetében”,

• az egyén nemcsak elsajátítja és követi a szokásokat, de mintegy „hallgatólagosan” meg is érti és „elfogadja azokat”,

• a „szokások hallgatólagos megértése” és követése közvetít az egyén és a társadalom között,

• a hagyományelfogadás a fennálló társadalmi rend tudatos elfogadását jelenti.

A hagyomány a múltban keresi önigazolását, s nem a jövőben vagy valamilyen elméletben vagy az egyéni haszonban.

A konzervatív R. Nisbet (a már hivatkozott könyvében) igazat ad a „nem feltétlenül konzervatív” Karl Mannheimnek, annak A konzervativizmus című
művére utalva, hogy a „konzervativizmusban visszájára fordul a haladás liberális-radikális perspektívája”.

K. Mannheim egyrészt a radikális-liberális, vagyis a „progresszív gondolkodás”, másrészt a konzervativizmus szemléletmódja, továbbá társadalom- és
történelemszemlélete között a fő különbséget abban látja, hogy: „A progresszív gondolkodás számára minden valami előtte vagy fölötte levő dologból,
egy jövőbeli utópiából vagy transzcendens normához fűződő viszonyból nyeri végső értelmét. A konzervatív azonban valaminek a jelentőségét a
mögötte lévőből, a múlt történetéből vagy fejlődésének csírájából eredezteti. Míg a progresszív számára a dolgok értelmezésének kulcsát a jövő
adja, a konzervatív a múltban keresi azt.” (Karl Mannheim: A konzervativizmus)

Az állam és az állam szerepe a konzervativizmusban
Az államrend

A konzervatívok szerint az államrend olyan történelmi intézmény, tekintély, amely tiszteletre méltó és tiszteletben tartandó.

A polgárt az állampolgári hűség, egy sajátos szövetség fűzi az államhoz. Ebben a viszonyban maga „a szövetség” a cél, az az összekapcsoló erő,
amely az egyént a nemzetállamhoz köti (E. Burke).
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A társadalomnak erős államra és szilárd jogrendre van szüksége a közjó, a közbiztonság, a közösségi intézmények védelme érdekében.

A konzervativizmus ellenzi ugyanakkor a jóléti államot. A jóléti állam alapja egy olyan társadalmi igazságosság érvényesülése, amelyben előtérbe
kerül annak a joga, aki kap, szemben annak az erényével, aki ad. Állandósulnak és növekednek azok a követelőzések a valamihez való jogból, ami
szabadságot ad, pl. a munkához való jog, „követelésjogok” lesznek. A követelők az államot kritizálják, hogy miért nem ad többet, miért nem növeli
az elosztott javakat. Ez lerontja a társadalom erkölcsi értékrendjét, Élősködővé lesz egy réteg, amely természetesnek veszi, amit kap, felelősség,
személyes közreműködés nélkül és érdekeltség nélkül.

A jóléti állam ráadásul mindig többet ígér, mint amit teljesíteni képes, s ez a politikai riválisokat ígéretinflációba kergeti (R. Scruton: i. m.).

A konzervativizmus élesen bírálja és elveti a forradalmat és a forradalmi változásokat. A forradalmak romboló hatásúak, sem a francia, sem
az orosz forradalom nem tudta megvalósítani ígért céljait. A különböző hangzatos elvek, célok, progresszív ígéretek elmaradtak, a forradalmak
erőszakot szültek és terrorhoz vezettek. A forradalmat kirobbantók végül is mindenkor az abszolút hatalomhoz jutottak el. A jakobinusok által irányított
Franciaország – Burke szerint – „pontosan olyan volt, mint egy meghódított ország”. A „hódítóként fellépő jakobinusok” ugyanúgy folyamodtak
erőszakhoz, mint egy „megszálló hadsereg”.

A konzervatívok az ún. szerves vagy organikus társadalomfejlődés hívei. A társadalmi változásoknak meg kell érlelődniük. Az előrevivő változásokat
nem külső, hanem belső erők indítják el. A haladás alapja az evolúció, az organikus növekedés, a rend és fejlődés együttes megvalósulása. A. Comte
és H. Spencer „szintetikus” filozófiai alapelveiben találják meg leginkább a „társadalmi mérnökösködés” ideálját, a rend és a fejlődés, a társadalmi
statika és dinamika leírását.

Az állam szerepe a konzervativizmusban
A konzervatívok nem próbálnak meg örök érvényű definíciót vagy leírást adni az államról. Az állam – történelmileg kialakult – közös vonásai:

• az állami intézmények egy társadalmi-politikai folyamat részei, s azon feladatok (jogalkotás és jogalkalmazás, honvédelem, a közrend,
köznyugalom, az ún. „közjók”) iránti igényeket teljesítik, látják el, amelyeket a civil társulások nem tudnak ellátni.

• Az állam szuverenitással, közhatalommal rendelkezik, mivel a kormány egyik legfontosabb feladata a társadalmi konfliktusok feloldása.

• Az állam egyik működési elve a polgárok érdekeinek a képviselete: a parlamentarizmus, az adminisztratív bíróságok és a fellebbezési jog révén.

A konzervatívokban erős kételyek vannak a képviseleti (a választásokon megnyilvánuló) demokrácia intézményei iránt, mivel a hatalom olyanok
kezébe kerül, akik a „hatalom gyakorlásával együtt járó felelősséget gyakran kijátsszák”.

A választásokon felvetődő kérdéseket a választók nagy része nem is érti, és a választási harcban bármi megkérdőjelezhetővé válik.

A demokratikus folyamatoknak (választások, képviselet) éppen ezért olyan intézmények kontinuitásán kell alapulniuk, amelyek állandó mértékül
szolgálnak a politika számára, s ezt a bevált és szilárd alkotmányos szabályok biztosíthatják.
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• Az alkotmányt „nem lehet csak úgy csinálni”, megírni. Az alkotmányt csak „kapni lehet”, ha nem is Istentől, de a bevált szokásjogból. A „hagyomány
láthatatlan kezére” kell bízni az alkotmány megszövegezését – írja R. Scruton. Az alkotmány – Spinoza szavait idézve – az „állam lelke”,
lelkesítő szelleme, amely nem csupán paragrafusokból áll, hanem szokásokból, általánosan elfogadott elvekből, kölcsönös bizalomból és közös
elvárásokból.

• A „korlátozott kormányzást” az alkotmány világos és egyértelmű szabályai biztosítják, és teszik kiszámíthatóvá a belsőleg egységes és szuverén
állam korlátozását.

• A jogállam alapja a bírói függetlenség, ami biztosítja az uralkodó és alattvalói, vagyis az állam és polgárai közötti konfliktusok feloldását.

• A konzervatívok számára az emberi jogok egyfajta „vétót” képeznek a polgár kezében, s „pajzsként használhatók” fenyegető veszélyek,
jogtalanságok elhárítására. Ezek a jogok elengedhetetlenek a kormányzati hatalom korlátozására.

A konzervatívok körében – írja R. Scruton Mi a konzervativizmus? című könyvében – „általánosnak mondható az a felismerés, hogy az egyre több
és becsvágyóbb »emberi jogok« kivívására fordított politikai energia … egyike a zsarnokság legfőbb okainak”. „Az ember” jogainak követelése, az
elvont „metafizikai tételek és eszmék”, a „zavaros metafizikai érvelések” ugyanis arra is felhasználhatóak – s ezért „valószínűbb, hogy süket fülekre
találnak” –, hogy a politikai szabadságjogok garantálása helyett – amelyeket a konzervatívok is elfogadnak – új és átláthatatlan követeléseket
fogalmaznak meg. A jog ún. „követelésjoggá” válik. (R. Scruton példaként a „munkához való jogot” hozza fel, amely szabadságjogból [bárki
szabadon vállalhat munkát] „követelésjog” lesz, a munkahely biztosításához való követeléssé, aminek teljesítése mértéktelen követelést von
maga után az állam felé s mindazok felé, akiknek viselniük kell ennek költségeit. A munkához való jog a biztosított munkahelyhez való joggá
válik, függetlenül attól, hogy ez az adomány megérdemelt-e vagy sem. A munkához való „követelésjog” teljesítése csak úgy biztosítható, ha
az állam megnöveli a gazdaság feletti állami ellenőrzést, a jövedelem elvonását, megnő a rendszabályok száma és a végrehajtó bürokrácia. A
„követelésjogok” tehát csak úgy biztosíthatók, ha egyidejűleg növelik az állam hatalmát, vagy az államot „szocialista irányba fordítják”.)

• „A személyes kormányzás” a konzervatív állameszme sarkalatos elve és gondolata. A konzervatívok szkeptikusak a különféle állam- s annak
működésére vonatkozó elméletekkel, modellekkel, eszményekkel szemben.

A személyes kormányzás azt jelenti, hogy az állam (és szervei, intézményei, ügyintézői) személyes kapcsolatban áll az állam polgáraival.

A konzervatív állam működését (szemben a zsarnoki, személytelen államhatalmakkal) minden ízében áthatja a beszámoltathatóság elve. A
kollektív kezdeményezések nem indulnak nagyobb eséllyel, mint az egyéniek. A törvények védik a szabadtársulásokat.

A személyes kormányzás apparátusának tagjai a polgárok által rájuk ruházott autoritással rendelkeznek és élnek azzal, de ez utóbbit a hatalom
korlátozza: a törvények, a parlament, a bíróságok és a fellebbezési jog a kormányzati apparátus döntései ellen.

• R. Scruton szenvedélyesen érvel a törvényes ellenzék létezése mellett.

„Személyes állam nem létezhet a jog által védett, törvényes ellenzék nélkül. Az ellenzék felszámolása, amivel egyetlen forradalmi kormány sem
késlekedik, az ésszerű döntéshozatal első összetevőjének – az alternatívák szabad megvitatásának – és egyúttal a hibák kijavítási lehetőségének
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megsemmisítésével egyenértékű. Ez az egyetlen hiba ezernyi másikat szül: az ellenzék nélküli állam nem ésszerű, nem személyes, semmi sem
kényszeríti, hogy felelősséget vállaljon hibáiért és bűneiért; a jog sem képes igazán korlátozni, hiszen valahányszor egy törvény az ellentétes
vélemény mellett szólna, azonnal eltorzítják vagy módosítják; de nem lehet az erény ösvényére sem terelni, egyrészt nincs, ami erre kényszerítené,
másrészt hiányzik belőle a megvalósításhoz szükséges belső késztetés. Még ha ez az állam valamely csoda folytán egy időre erényes emberek
irányítása alá is kerülne, akkor sem lenne semmilyen biztosíték arra, hogy erényük megmarad, vagy hogy az állandó változás kényszerének
hatására helyüket el nem foglalják romlottabb emberek.”7

Legitimitás és demokrácia
„A legitimitás egészen egyszerűen a politikai vezetéshez való jogot jelenti” – szögezi le R. Scruton, vitatkozva a liberálisok, Max Weber s a legitimitást
egyszerűen félresöprő kommunisták felfogásával is.

Mi biztosíthat ilyen jogot a nép fölött? – teszi fel a kérdést R. Scruton. Válasza: egyrészről nem helyes a „nép” kifejezés használata, hanem a
„nemzetre” kell hivatkozni. Nem a „nép” a legitim rend forrása, mivel a nép megfoghatatlan fogalom és társadalmi közösség. Kissé gúnyosan
hozzáteszi R. Scruton: „az értelmiségnek van valamilyen különleges hatodik érzéke, amellyel meghallja, sőt ki is tudja mondani a »nép szavát«”.

A néppel szemben a nemzet nem absztrakció, hanem történelmileg adott realitás.

„A nyelvben, a szokásokban, a vallásban és a kultúrában válik egyedivé és közvetlenné. És a legitim rend ígéretét hordozza magában.”

A politikai legitimitás két forrása: a nemzet és bizonyos politikai erények, amelyek a demokrácia előtt léteznek.

Az állam, az intézmények, az eljárások, a hatalom, az államrend iránti tisztelet forrása és alapja az évszázadok során kialakult és a polgárok által is
elsajátított politikai erények (amelyek megelőzik, sőt működhetnek nem demokratikus rendszerekben is):

1. Korlátozott hatalom: senki sem gyakorolhat korlátlan hatalmat ott, ahol vállalkozásainak sorsa a következő választás kimenetelén áll vagy bukik.

2. Alkotmányos kormány: de mi tartja fenn az alkotmányosságot?

3. A közmegegyezésre törekvés.

4. Az autonóm intézmények megléte és a szabad társulás, amely mindezt lehetővé teszi.

5. A jogállamiság: más szavakkal, annak lehetősége, hogy minden cselekedet az igazságszolgáltatás hatálya alá tartozzék, a tisztviselőkét is
beleértve – még akkor is, ha a törvényes hatalom nevében járnak el.

6. Törvényes ellenzék: más szavakkal, a pártalapítás joga, a kormánnyal ellentétes vélemény szabad kinyilvánításának joga és a hatalomért folytatott
nyílt versengés joga.

7 Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? Osiris Kiadó, 1995, 31.
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„A politikai teoretikusok számára ezek, természetesen, jól ismert kérdések, részletesebb tárgyalásuk itt aligha szükséges. A jelentőségüket
azonban érdemes összefoglalni.” A kormányzás e hat összetevője együttesen nem a demokráciát jelenti, hanem alkotmányos korlátokat.
Egyértelműbben megfogalmazva, az állam (a legitim kormányzás forrása) elválasztását jelenti azoktól, akik a hatalmat az állam révén gyakorolják.
A hatalom gyakorlói éppen az általuk betöltött hivatal révén vonhatók felelősségre. Ez kétségtelenül nélkülözhetetlen része minden valós politikai
rendnek. Egyúttal nélkülözhetetlen része a megfelelően kidolgozott legitimitásnak is. És valóban, a modern államban azt látjuk, hogy a legitimitás
két részből tevődik össze: gyökerét a kötelességtudat alkotja, amely egyetlen politikai entitásba fogja össze az embereket; a gyökérből kinövő fa
pedig a szuverén állam, melyet a már említett elvek irányítanak. Ebben az államban a hatalom korlátok közé van szorítva, gyakorlóit felelősségre
vonhatják azok, akiket a tevékenysége érint. Az ilyen államban virágozhat igazán a „civil társadalom”: a közélet nyitott és méltóságteli, áthatja
az ösztönösen érzett legalitás.

(R. Scruton: Hogyan lehetünk nem liberális, antiszocialista konzervatívok?

In: i. m. 125.)

A szabadság és az egyenlőség a konzervatív ideológiában
A konzervativizmus alaptétele, hogy a szabadság legmagasabb formája nem a „szabadság valamitől”, hanem a „szabadság valamire”.

A konzervatívok szerint a szabadság, az egyén szabadsága korlátozott. A szabadságot korlátozzák a rend, a hagyományok s azok kötelező tisztelete,
a társadalom organikus intézményei.

Az egyént kötelességek fűzik a társadalomhoz, az államhoz, saját közösségeihez. Az egyén alárendeltje mindezeknek.

A korlátozott szabadság elfogadása elsősorban a nevelés, a belátás, az önkéntes elfogadás alapján történik. Neveltetése révén az egyén helyesnek
és fontosnak tartja a közösségi korlátokat, a tradíciók tiszteletét. Ha kell, ezek tiszteletét, a korlátok betartását jogi kötelezéssel is el kell érni.

A konzervatívok élesen bírálták a francia forradalom individuális szabadságfelfogását és az államhatalomtól való függetlenséget középpontba állító
tételt.

A konzervatívok elvetik az individuum szabadságának a középpontba állítását, de ugyanígy a rousseau-i „közakarat” feltétlen szabadságát és
elsődlegességét az egyének szabadságával szemben. A konzervatívok ugyanúgy elborzadtak a francia forradalom gyakorlatától az 1793–94-es
évek terrorpereitől, a jogi formákat felrúgó sommás ítéletektől, mint a liberális Benjamin Constant.

A rousseau-i közakarat (volonté générale) vagy „népszuverenitásra” hivatkozó terrorista hatalom az individuumot teljesen megfosztotta
szabadságától.

B. Constant számára a francia forradalom terrorévei két nagy tanulsággal szolgáltak, egyrészt, hogy az antik poliszban még lehetséges egyén és
közösség harmonikus viszonya, az egyén szabadságának és a közösségi demokráciának az együttes megvalósulása soha nem térhet vissza. Erről
beszélt részletesen B. Constant 1819-ben Párizsban tartott, A régiek szabadsága és a modernek szabadságának összevetése című előadásában.
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A régiek szabadságának a lényege a polisz intézményeinek működtetésében való részvételt jelentette. A modern világ szabadsága az államtól és a
másik egyéntől való (negatív) szabadságban testesül meg, amelynek alapja az államhatalom korlátozása, a gazdasági élet, a tulajdon, a civil szféra
szabadsága a hatalomtól.

A rousseau-i népszuverenitásról – a forradalom bőséges tapasztalatai alapján – azt írja B. Constant, hogy: „A népszuverenitás elismerése semmivel
sem növeli az egyéni szabadságok összességét; és ha ennek a főhatalomnak olyan tág mozgásteret biztosítunk, amellyel nem szabad rendelkeznie,
a szabadság elveszhet ezen elv ellenére vagy éppen emiatt.” (B. Constant: A népszuverenitásról. In: A régiek és a modernek szabadsága. Atlantisz
Könyvkiadó, 1997.)

B. Constant számára a második fő tanulság abban foglalható össze, hogy a jogi formák szentsége, az eljárási jogok garanciája és sérthetetlensége
nélkül nincs védelem és biztosíték az egyéni szabadság megsértése ellen. Egyes terroristákkal végezni lehet, de a folyamat a terror rendszeréhez
vezet, amelyben terroristák végeznek terroristákkal, sommás ítélkezés alapján, mindenféle jogi garanciák nélkül, a „nép”, a „közakarat” nevében. (B.
Constant: A terrorról. In: A régiek és a modernek szabadsága. Atlantisz Könyvkiadó, 1997.)

A népszuverenitásra hivatkozó, a jogi formák és intézmények érvényesülését felrúgó ítélkezés egy újfajta hatalomkoncentráció, amelyben a
közérdekre hivatkozva a társadalom tagjai – írta Diderot a Politikai töredékekben – felváltva taglózzák le egymást.

B. Constant nem az ún. pozitív (résztvevő, participatív) szabadságban látta a jövőt, hanem az individuális szabadságeszményben. „Mi már nem
élvezhetjük az ókoriak szabadságát, amelynek lényege a kollektív hatalomban való tevékeny és állandó részvétel volt. A mi szabadságunknak a
magánfüggetlenség békés élvezetében kell állnia.”

A liberális B. Constanthoz hasonló, sőt szinte teljesen egyező a konzervatívok álláspontja a „közakaratnak”, a „népszuverenitásnak” alárendelt
szabadságfelfogásról.

A szabadságot veszélyeztető másik végletre és annak veszélyére A. Tocqueville hívta fel a figyelmet B. Constant felfogásával szemben: „A modern
szabadságot az a veszély fenyegeti, hogy elmerülve az egyéni függetlenségünk élvezetébe, egyéni érdekeink érvényesítésének hajszolásába,
túlontúl könnyen lemondunk a politikai hatalomban való részvétel jogáról.”

Azért volt érdemes összefoglalni és felidézni a kétféle szabadságtartalmat – egyrészről a „modernek” individualista, negatív szabadságának az
abszolutizálását, másrészről az „egyén szabadságának” az alárendelését a közakaratnak, a nép egészének –, hogy jobban megvilágíthassuk a
konzervatívok mindkettőtől eltérő szabadságfelfogását.

A konzervatív filozófiának is egyik elsődleges alapértéke a szabadság. Ez a szabadság a társadalom kis közösségeinek (család, egyházak,
szakmai szervezetek, kulturális egyesületek, egyéb civilszervezetek) az életében való részvétel szabadsága, amely egyúttal a társadalmi szabadság
megvalósulása is. A sokféle (pluralista) közvetítő közeg (társaságok, társulások, politikai intézmények, helyi közösségek stb.) hálózata és azok
autonóm szervezetei összekötik az egyének tevékenységét az állami szervezetekkel.

Az egyén „belenőve” és „benne élve” a szervezetek és intézmények pluralista közvetítő rendszerében elfogadja ezen intézmények normáit,
szokásait, értékrendjüket, amelyek helyességét hosszú történelmi létezésük igazolja. Az egyéni szabadságok nem állíthatók szembe az állammal,
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hiszen az állam biztosítja az egyént magába foglaló kis közösségek rendjét és működését, amelyek keretében – aktív részvételével – éli meg
a közösség tagjaként az egyén saját szabadságát. Ez a szabadság nem a „szabadság valamitől”, hanem éppen a „szabadság valamire”, a
hagyományos kisközösségek életében való részvétel (pozitív, participatív szabadság), az egyes emberen túlmutató közösség vagy közösségi,
nemzeti ügy megvalósításáért. A közbülső (az állam és az egyén közötti) csoportok összetartó ereje nem zsarnoksághoz, hanem éppen az egyének
szabadságának a megerősödéséhez vezet.

Az egyenlőség értéke és eszménye összeférhetetlen a konzervatív filozófia szerinti szabadság értékével.

A társadalom tagjai születésük szerint, képességeik és testi, valamint szellemi teljesítőképességeik szerint egyenlőtlenek. Ezt az egyenlőtlenséget
csak erőszakos beavatkozással lehetne megszüntetni, mégpedig a jobbak, kiválóbbak, a tehetségesebbek, a szorgalmasak – egyszóval az
értékesebbek – szabadságának a korlátozásával a kevésbé értékesek vagy kevesebb értéket felhalmozók javára.

Egyenlőséget csak a szabadság rovására lehet megteremteni. R. Scruton szerint az „egyenlőség” misztikus és irracionális célkitűzés. A konzervatívok
kiállnak a „törvény előtti egyenlőség” mellett, esetleg más szempontból is elfogadhatónak ítélik például, hogy „mindenki kapja meg a jussát”, ami
jár neki, de az egyenlőséget mint a társadalom különböző szféráira kiterjedő általános értéket nem fogadják el. Az emberek nem egyenlőek értelmi
képességeik, erejük, szorgalmuk, teljesítményeik alapján. A természetes egyenlőtlenségek társadalmi egyenlőtlenségekhez vezetnek, s aki ezt meg
akarja változtatni, „az egyszerűen nem veszi figyelembe, hogy az ész, az erő és a szépség vonzóbb, mint a butaság, a gyengeség és a csúfság” (R.
Scruton). Bevallja R. Scruton, hogy az egyenlőség–egyenlőtlenség kérdésének a nyílt felvetése és megvitatása egyre több nehézségbe ütközik. Aki
hajlandó védeni az egyenlőtlenség elvét, azt előbb-utóbb az emberiség ellenségének fogják kikiáltani – panaszolja R. Scruton. A konzervatívoknak
nem célja a társadalmi egyenlőtlenség fenntartása. Az nem tőlük függ, hanem „egy olyan kéz műve, amely láthatatlanul működik a cselekedeteinkben
– szándékainktól függetlenül”.

A társadalom, a piac, az államrend és a társadalmi változások a konzervatív
ideológiában

A konzervatívok szerint a társadalom ugyan egyénekből áll, de a társadalom – és annak közvetítő csoportjaiból, intézményeiből összetevődő integrált
közeg – több, mint az egyén, előbbre való minőség és érték, mint az individuum önmagában.

Az egyén megszüntethetetlenül beletartozik, bele kell hogy tartozzék a régmúltban már létrejött s számára adott kisközösségek sokféle (pluralista)
és hierarchizált rendszerébe.

A társadalom hierarchikus elrendeződése értékeken, érdemességeken, a tekintélyt hordozó intézmények, normák, szokások, egyének rendszerén
alapul.

A legfontosabb cél a társadalmi rendezettség és harmónia fenntartása, a tekintélyek tisztelete. A társadalmat a hagyományok integrálják. A
társadalom vezetésére hivatott réteg: „a leválthatatlan elit”. Ez az elitnemzet. Ebbe az elitbe be lehet kerülni, de csak „érdemesség”, az elismert
értékesség alapján.
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A „személyes kormányzat” legfőbb feladata a társadalmi konfliktusok harmonizálása és megoldása.

A gazdasági integráció intézménye: a piac, de a piac nem öncél. A konzervatívok „nem rajongói a piacnak, mint a liberálisok” – írja R. Scruton. Nem
hívei a kapitalizmusnak sem, de elfogadják a piaci versenyt mint a gazdaság szervezési elvét. A versenyt tisztelik és elismerik a konzervatívok.

A konzervatívok tagadják a gazdasági rendszer, a gazdasági struktúra elsődlegességét a szellemi, a kulturális szférával szemben. Elfogadhatatlannak
tartják mind a liberálisok (mindennek alapja a piac), mind a kommunisták/szocialisták nézeteit a „gazdasági alap”, a „termelési és tulajdoni viszonyok”
elsődlegességéről a „politikai és jogi felépítmény”, a „társadalmi tudati viszonyok” tekintetében.

A konzervatívok élesen szemben állnak a liberálisok túlzó egyénközpontúságával és a szocialisták túlzó (osztály) közösség- és kollektivista
felfogásával, osztályszemléletével.

A társadalom alapvető és meghatározó közösségei a kisközösségek, amelyekbe az egyén beleilleszkedik, ezekben megtanulja a társadalmi
szokásokat, beleilleszkedik a társadalmi rendbe, elfogadja és tiszteli a hagyományokat, a hagyományos rendet.

A tekintély történelmileg kialakult társadalmi intézményekben rögzül. A tekintély pozitív tartalmú értékhordozó, amely lehet jogi norma, alkotmány,
szokás, intézmény, pozíció, személy stb. Lényege a tiszteletreméltóság, amely már a régmúltban gyökerezik.

„A liberális fel akarja szabadítani az egyént a tekintély alól, a konzervatív meg akarja óvni a tekintélyt az egyéni lázadásoktól” – foglalja össze R.
Scruton a liberálisok és a konzervatívok alapvetően eltérő hozzáállását a tekintélyhez.

Szocializmusideológiák
A nagy ideológiai családok között a szocializmus ideológiai családja foglalja magában a legtöbb fajta nézet- és eszmerendszert. A
szocializmusideológiák családja a legheterogénebb, a szocializmusirányzatok a legkritikusabbak, és egyes irányzatai a legádázabb harcot folytatták
egymással szemben a történelem során. Elegendő arra utalnunk, hogy a szocializmus ideológiai családjához tartoznak: az utópista szocialista
elméletek (XVII–XIX. század), a Marx Károly és Engels Frigyes munkásságához kötődő „tudományos szocializmus” ideológiája (XIX. és XX.
század), az ebből kiinduló ún. „revíziónak alávetett” klasszikus szociáldemokrácia (XIX–XX. század első fele), a nemzeti szocializmusok és a
fasizmusok ideológiái (XX. század), az ún. „harmadikutas” vagy „népi szocializmus” irányzatok (a XX. század első felében), a keresztényszocializmus
ideológiája (a XX. század elejétől kezdve), a szociáldemokrácia megújított ideológiája (a XX. század második felétől), a XX–XXI. század fordulóján
megjelent „harmadik út” elnevezésű szocializmusideológiák (Anthony Giddens), de az anarchista és a szakszervezetre alapozó anarcho-szindikalista
szocializmuseszmék is.

A kritika fegyvere
A szocializmuselméletek kidolgozói – különösen Marx és Engels – elismerve a liberális, szabadságelvű forrásokat, kíméletlenül éles kritikát
gyakoroltak a liberalizmus, a konzervativizmus és a nacionalizmus ideológiái ellen.
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A szocializmusideológiák amellett, hogy a legheterogénebb nézetrendszereket foglalják magukban, a legélesebb kritikai ideológiák is.

A szocializmusideológiák közül a „tudományos szocializmus” (Marx és Engels), a XIX. századi klasszikus szociáldemokrácia, a kommunista ideológia
a kapitalizmus mint társadalmi berendezkedés totális kritikáját, forradalom útján történő erőszakos megváltoztatását és a „tőke társadalma” helyett
egy teljesen új társadalmi berendezkedés – a szocialista-kommunista társadalmi rendszer – megvalósítását tűzték ki célként.

A szocializmusideológiák kritikájának tárgya – a XIX. század második felében elterjedt elnevezéssel – a „kapitalizmus”, a „tőkés társadalmi
berendezkedés” egésze. Elvetették és el akarták „törölni” a tőkét és a tőkések uralmát, a piacgazdaságot, a kizsákmányolást, a tőkések érdekeit
érvényesítő erőszakszervezetet, az államot és a „polgári” jogot, a kapitalista kizsákmányoló társadalom „gazdasági alapjait” és „politikai-jogi
felépítményét” (Marx).

A történelem során a szocializmusideológiák mentek át a legnagyobb változásokon. Vegyük például a „tudományos szocializmus” revízióját E.
Bernstein és követői, a „revizionisták” részéről a XX. század elején, majd a klasszikus szociáldemokrata eszmék, értékek és célkitűzések reformját a
XX. század második felétől (a Szocialista Internacionálé megalakulása és programja Frankfurtban, 1951-ben, a Német Szociáldemokrata Párt Bad
Godesberg-i Programja, 1959), az „új szociáldemokrácia”, a „harmadikutas” eszmekör megjelenését (Anthony Giddens, Tony Blair, Tony Wright)
Nagy-Britanniában és Németországban (lásd New Left, New Labour Party, Neu Mittel).

A szocializmuselméletek és -ideológiák néhány közös vonása
Már eddig is láthattuk (a későbbi fejezetben részletesebben is bemutatjuk) a szocializmusideológiák rendkívüli sokféleségét. Éppen ezért sokkal
nehezebb megtalálni a szocializmusideológiák közös forrásait, vonásait és jellemző alapelveit, mint a liberalizmus vagy a konzervativizmus
ideológiái esetében. A kezdeti és alapvető tételek is rendkívül nagy változásokon (revízión, megreformáláson, megújuláson) mentek át. A
szocializmusideológiák néhány alapvető és közös vonása azonban leírható.

A szocializmusideológiák közös jellemzői:

1. A tőkés magántulajdonon alapuló kapitalizmus totális kritikája, teljes elvetése, majd radikális és folyamatos megreformálásának célkitűzése.

2. Rendkívül éles ideológiai kritika a liberalizmus, a konzervativizmus és a nacionalizmus felé, későbbi irányzataik a liberális elvi alapokat elismerik
(vö. E. Bernstein), illetve a liberalizmussal összeforrt szocializmust („liberális szocializmus”) képviselik.

3. A tőkés magántulajdon és az ezen alapuló kizsákmányolás elvetése, illetve radikális korlátozása.

4. A magántulajdon „kisajátítása” és kollektív tulajdonná való átalakítása. Modern változataiban csak a „vegyes tulajdonosi” rendszer egyik
összetevőjeként fogadják el a magántulajdont. A „társult termelők” (Marx) termelést és gazdaságot irányító szerepének és a központi tervezésnek
az érvényesülése.

5. A piacgazdaság éles kritikája (Marx és a kommunisták részéről teljes megszüntetése!), társadalmi ellenőrzése. A piacgazdaságot integráló és
szervező „láthatatlan kéz” logikájának az elutasítása, mivel az megállíthatatlan „ciklikus válságokhoz vezet”, Marx szavaival „piaci káoszhoz”.
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6. A gazdasági tőke és a „szimbolikus tőkék” (Pierre Bourdieu: a politikai-hatalmi, a gazdasági-tulajdonosi, a tudás- és a kulturális tőke)
monopolizálásának és uralmának éles kritikája.

7. A forradalmi osztályharc elfogadása (Marx, Engels, a klasszikus szociáldemokrácia). Más irányzatok a forradalmat elutasítják, helyette a radikális
reformokat fogadják el mint a társadalmi viszonyokat átalakító folyamatot.

8. A párt és a szervezett mozgalom szerepének hangsúlyozása. A politikai harc legfontosabb fegyvere a jól szervezett tömegpárt és a szervezett
mozgalom.

K. Kautsky szerint: a „párt a munkásosztály szervezeti fegyvere”, Leninnél az „élcsapat”, a „szorosan szervezett párt”, a forradalmi harc vezető
ereje. E. Bernstein szerint: „…nekem, amit általában a szocializmus végső céljának neveznek, semmit sem jelent, a mozgalom pedig mindent.”
Bernstein ezen gondolatát később „A cél semmi, a mozgalom minden” formulában foglalták össze.

9. A kollektivizmus. A szocializmusideológiák az individuum szabadságának elismerése mellett az egyént magában foglaló közösségek (osztályok,
munkásrétegek) szerepének a társadalmi jelentőségét hangsúlyozzák és a közösségi érdekek érvényesülésének elsődlegességét hirdetik.

10.A szocializmusideológiák jellemzője a tudományosság igénye, vagyis az ideológiai tételek közgazdasági, társadalomtudományi, történettudományi
– bár olykor teljesen eltérő alapú – alátámasztása; az utópista programadó erő; a racionalizmus, vagyis a gazdasági, társadalmi folyamatok
megértésének és ésszerű tervezésének az erős igénye, amely nemegyszer forradalmi vagy „reformvoluntarizmusba” csap át.

11.A társadalmi (a gazdasági, a szociális, az oktatási, a kulturális, az egyes társadalmi rétegek között meglévő) egyenlőtlenségek korlátozására,
illetve bizonyos területeken a megszüntetésükre való törekvés. Erős a szociális érzékenység és a szolidaritásérzés ápolása.

12.Az univerzalizmus, vagyis annak a hite, hogy a szocializmus, de legalábbis legfőbb társadalmi értékei az egész emberiség és minden nemzet,
ország számára kívánatosak, megvalósíthatóak, a bolsevik-kommunisták szerint „megvalósítandóak”. Erre utal Trockij „permanens forradalom”
kifejezése, amely a szocialista forradalmak állandósulását, országról országra továbbterjedését jelentette.

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a szocializmusideológiák rendkívüli heterogenitása és nagyfokú történelmi változásai (revíziók, reformok,
szétválások, sőt kibékíthetetlen szembekerülések) miatt az általános és közös vonások csak tendenciaszerűen, nem minden konkrét ideológiára
egyformán jellemző módon s rendkívül eltérő egyedi formákban és tartalmi jegyekben mutatkoztak meg.

A szocializmusideológiák és -elméletek főbb képviselői
A szocializmuselméletek előzményeiként említhetők azok a szerzők, illetve műveik, amelyek még a feudalizmus idején jelentek meg egyfajta
„utópisztikus kritikaként”, leírva egy megteremtésre váró és egyúttal mérceként felvázolt társadalmi berendezkedést, amely a szabadságon, az
egyenlőségen alapul, s az erkölcsi és a vallási szabályok által irányított közösségi formáció. Ezek között említhetjük Thomas More (magyarosan
Morus Tamás) Utópia, Tommaso Campanella Napállam című műveit, de itt említhető meg a francia forradalom radikális egyenlősítő politikai irányzata
és vezére, Gracchus (François-Noël) Babeuf is.
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A szocializmus mint rendszerezett ideológia azonban csak a XIX. században terjedt el. A XIX. századi szocializmus elméletei és gyakorlati kísérletei
az ún. „utópikus szocialisták” nevéhez köthetők, úgymint Robert Owen, Charles Fourier, Claude de Saint-Simon.

A szocializmus történetének legismertebb és legnagyobb hatású gondolkodója, a „tudományos szocializmus” megteremtője Marx Károly (Karl Marx)
és több mű esetében szerzőtársa, Engels Frigyes (Friedrich Engels) volt.

A klasszikus szociáldemokrácia megteremtői, Marx hívei, később részben kritikusai, többek között a német Karl Kautsky, akit a „marxizmus
pápájaként” is emlegettek, az ugyancsak német Eduard Bernstein, aki az első komoly „revíziót” igényelte és hajtotta végre Marx és Engels művein.

A XX. század elején (1914–1924 között) kettévált a szocializmus ideológiája, és élesen elkülönült, majd kibékíthetetlenül szembe kerültek egymással
a szociáldemokraták és a kommunisták. Bár már Marx is sok helyen önmagát, elméletét és a mozgalmat, melynek „Kiáltványát” megírta,
kommunistának nevezte, és élesen bírálta például a Német Szociáldemokrata Párt első átfogó programját, a Gothai Programot, a kommunisták
első önálló pártjai csak 1918–20–22-ben alakultak meg. Lenin pártja – kezdetben még frakcióként – az Oroszországi Szociáldemokrata (bolsevik)
Munkáspárt elnevezést használta (megkülönböztetve önmagukat az OSZDMP „mensevik” frakciójától). 1918-tól az Oroszországi Kommunista
(bolsevik) Párt, majd 1925-ben – a párt XIV. kongresszusán – hivatalosan is felvették a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja elnevezést. Részben
a Magyarországi Szociáldemokrata Pártból kiválók alapították meg Magyarországon is a Kommunisták Magyarországi Pártját.8

A szocializmusideológiák és -elméletek közös értékrendszere
Pozitív értékek

• az ember mint társadalmi lény és az ember társadalmi szabadsága

• a közösségek szabadsága, ami az egyéni szabadság alapja

• a közösségek és a közösségi értékek elsődlegessége az individuális értékekkel és szabadsággal szemben

• a kizsákmányolásmentesség mint a teljes emberi szabadság alapja

• a termelési eszközök társadalmi tulajdona – a termelés társadalmi ellenőrzése és irányítása

• az elosztás társadalmi ellenőrzése

• a társadalmi egyenlőség, amely a közösség tagjainak tulajdonosi egyenlőségén alapul

8 A Kommunista (III.) Internacionálé 1920-ban a II. Internacionálé szociáldemokrata pártjaitól való teljes elszakadást és elkülönülést követelte meg tagszervezeteitől. A „kommunistaság” huszonegy
feltétele között szerepelt, hogy a Komintern-tagság feltétele az is, hogy a pártok felvegyék a kommunista nevet. „A Kommunista Internacionálé hadat üzent az egész polgári világnak és valamennyi
sárga szociáldemokrata pártnak. Szükséges, hogy minden egyszerű dolgozó ember világosan lássa a különbséget a kommunista pártok és a régi hivatalos »szociáldemokrata« és szocialista pártok
között, mely utóbbiak cserbenhagyták a munkásosztály zászlaját.” (A Kommunista Internacionálé vezérelvei és szervezeti szabályzata, Moszkva, 1920)
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• a társadalmi egyenlőségen alapuló valódi politikai és jogi egyenlőség

• a szolidaritás és a közös felelősségvállalás a társadalom egyéneivel és csoportjaival a közösségi célok elérése érdekében

• a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése

• a tudatosság és a racionalitás jegyében megszervezett társadalom

• nemzetközi szolidaritás a különböző nemzetek kizsákmányoltjaival

• az univerzalizmus, vagyis a történelem és a társadalmak egységes fejlődésének elve a világ minden társadalmára kiterjedően

• a tervezett termelés és a megtervezett társadalom és annak tudatos megvalósítása,

• az elidegenedés megszüntetése és a közösség uralma alá rendelt társadalmi berendezkedés

Negatív értékek

• az egyéni szabadság abszolutizálása

• az egyéni érdekek elsődlegessége a kollektívák és közösségek érdekeivel és értékrendjével szemben

• a tőkés társadalmi rendszer maga, a tőke „rabszolgaságát” előidéző termelési mód

• a kizsákmányolást lehetővé tevő magántulajdon, elsősorban a termelési eszközök magántulajdona

• a gazdasági anarchiát és válságot előidéző piaci törvényszerűségek, „a láthatatlan kéz” érvényesülése, a „piaci káosz” (Marx) állandósulása és
kiszámíthatatlansága

• a formális jogi és politikai egyenlőség és szabadság, amelyek elkendőzik a valóságos társadalmi és tulajdonosi egyenlőtlenségeket

• a történelemben kialakult „tekintélyek”, intézmények és értékek feltétlen tisztelete és elfogadása

• a lassú, „szerves reformok” útján megvalósuló társadalmi haladás

• a nemzeti közösségek és a tradicionálisan kialakult közösségi formák túlzó tisztelete és feltétlen elfogadása

• a társadalmi egyenlőtlenségek: az érdemesség, az eltérő képességek és a tradíciók alapján
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• a „polgári rend”, a tőkés társadalomhoz kötődő értékek és intézmények

• a spontaneitás érvényesülése – szemben a tudatossággal

• a vallásos meggyőződés és az egyházi szervezetek és értékek rendszere (Marx: a vallás a nép ópiuma!)

A bolsevik-kommunista ideológia legismertebb és leghatásosabb képviselői: Vlagyimir Iljics Lenin, Lev Davidovics Trockij, Lev Boriszovics Kamenyev
és Grigorij Jevszejevics Zinovjev (a Komintern vezetői), Nyikolaj Ivanovics Buharin, Joszif Visszarionovics Sztálin; Antonio Gramsci, az Olasz
Kommunista Párt megalakítója; Lukács György, Louis Althusser, Nicos Poulantzas kommunista filozófusok.

A klasszikus szociáldemokrácia nagy megújulásának évei az 1950-es és 60-as évtizedek. A „modern szociáldemokrácia”, a „demokratikus
szocializmus” elméleteinek és politikai programjának kidolgozói és propagátorai közül kiemelkednek: Willy Brandt (volt német kancellár), Bruno
Kreisky (volt osztrák kancellár), Olof Palme (volt svéd miniszterelnök), akik az 1951-ben Frankfurtban megalakult Szocialista Internacionálé vezető
teoretikusai is voltak.

Az „új szociáldemokrácia” vagy a „harmadik út” elnevezésű elmélet és program legismertebb képviselői 1990 és 2008 között az angol Anthony
Giddens, Tony Blair (volt angol miniszterelnök).

A klasszikus szocializmus kívánatosnak tartott pozitív értékei és elvetett, tagadott negatív értékeinek a kategóriarendszere jól mutatja a
szabadversenyes kapitalizmus totális kritikáját és a kortársi liberalizmus és konzervativizmus, továbbá a nacionalizmus ideológiák kritikáját is.

A szocializmusideológiák történeti és analitikus tipológiája és részletesebb
ismertetése

A szocializmusok ideológiai családján belül egymástól lényegesen eltérő nézeteket, elméleteket, értékrendszereket különböztethetünk meg. A
különbségek részben a szocializmusideológiák történeti fejlődésének eredménye, a történeti fejlődés során átalakultak és szétváltak egymástól. A
szocializmusideológiák tipológiáján belül különbséget tehetünk elméleti szocializmusok és gyakorlati szocializmusok között. Elméleti szocializmusok
azok a szocializmusideológiák, amelyek nem váltak valóságos társadalomformáló erővé, lényegileg ideológiai formában hatottak. Ilyenek: az
utópista szocializmusok, Marx–Engels filozófiai szocializmusa, a harmadikutas szocializmusok, az eurokommunista szocializmus, az anarchista
szocializmus. A gyakorlati szocializmusok azok a politikai ideológiák, érték- és eszmerendszerek, amelyek valóságos társadalmi és politikai
erőként, ideológiájuknak megfelelő társadalmi berendezkedéseket hoztak létre, működtettek és tartottak fenn, vagy más ideológiákkal közösen
(a társadalom pluralista ideológiai rendszerén belül tartósan fennmaradva) alakították, illetve alakítják ma is a demokratikus társadalmak
működését és berendezkedését. Idetartozik: a revideált (klasszikus) szociáldemokrácia, az ismét revideált (új szociáldemokrácia), a „demokratikus
szocializmus” és a „harmadik út” szociáldemokráciája, a totalitárius szocializmusok két nagy csoportja: a kommunista szocializmus ideológiája
és gyakorlata, valamint a nemzetiszocializmusok ideológiája és társadalmi berendezkedése. A szocializmusideológiák elrendezhetők a politikai
értékrendek baloldali és jobboldali dimenziójában is. Baloldali szocializmusok (részben elméleti, részben gyakorlati szocializmusok): az utópista
szocializmusok, a klasszikus szociáldemokrácia, Marx és Engels „tudományos szocializmus”-elmélete a „Szocialista Internacionáléhoz” csatlakozott
és a „demokratikus szocializmust” elfogadó pártok ideológiája. Centrumszocializmusok: a keresztényszocializmus, felfogása, a harmadikutas
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szocializmusok. Szélsőbaloldali szocializmusok az anarchista és az anarcho-szindikalista szocializmusok és a kommunizmuselméletek és -
ideológiák. Jobboldali szocializmusok a fasiszta ideológiák és a nemzetiszocialista ideológiák.

Az utópista szocializmusok
Idetartoznak a XIX. századi „nagy elméletek”: Saint-Simon, Owen, Fourier eszméi, Proudhon kispolgári utópista szocializmusa. Napjainkban is
megfigyelhetjük a „pozitív utópizmus” jelenlétét a neoutópista szocializmusfelfogásokban.

Marx és Engels tudományos szocializmusa
Marx és Engels kommunizmus-szocializmus elmélete két fő tartópilléren nyugszik. Egyfelől saját koruk, a XIX. századi kapitalizmus totális kritikáján
és e kritika alapján kialakított, előrevetített kommunista társadalom képén. A kapitalista társadalom tagadásának lényege: piaci társadalom helyett
piac nélküli társadalom; az áruviszonyok helyett központi elosztás; az államilag szervezett társadalom helyett állam nélküli társadalom; a jogrendszer
szabályozó szerepe helyett jog nélküli társadalom; a kizsákmányoló társadalom helyett kizsákmányolásmentes társadalom; a magántulajdon helyett
közösségi tulajdon; az elidegenedést előidéző társadalmi intézmények, a dolgok és intézmények uralma helyett a közösségnek alávetett társadalom
stb.

A marxi–engelsi kommunizmus-szocializmus felfogás másik pillére Marx filozófiai antropológiája. Az ember nembeli lényegi erőinek történelmi
kifejlődése során az egyes individuumok egyre magasabb szinten sajátítják el és szabadítják fel önmagukban és végső soron az összemberiség
szintjén az ember nembeni lényegi erőit, amelyek: a munkavégző képesség, a tudatosság, a tudati megismerés korlátlansága, vagyis a racionalitás,
a társadalmiság, a társadalmi szabadság, az univerzalitás.

A kommunista kiáltvány bevezető részének híres indító mondata: Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete. A kiáltványt a Kommunisták
Szövetségének kérésére (1847. november, London) Marx írta meg (Engels tulajdonképpen csak a nevét adta hozzá), és 1848 februárjában jelent
meg először Londonban, németül.

Az első fejezet első mondata: Minden eddigi társadalom története osztályharcok története.

„A hűbéri társadalom pusztulásából keletkezett modern polgári társadalom nem szüntette meg az osztályellentéteket. Csak új osztályokkal, az
elnyomás új feltételeivel, a harc új formáival cserélte fel a régieket.

A mi korszakunkat, a burzsoázia korszakát azonban az jellemzi, hogy egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész társadalom mindinkább két
nagy ellenséges táborra szakad, két nagy, egymással homlokegyenest szemben álló osztályra: burzsoáziára és proletariátusra.”

„A burzsoáziának a történelemben felettébb forradalmi része volt”, mert szétrombolta a hűbéri, patriarchális, idillikus feudális viszonyokat. Napjainkban
azonban – írják a kiáltványban – valamennyi osztály közül csakis a proletariátus az egyetlen forradalmi osztály. „A munkásoknak nincs hazájuk” –
mivel minden országban elnyomásban élnek. A munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése és a demokrácia kivívása
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lesz. A program lényege és végső célja az osztálykülönbségek megszüntetése, a föld- és a termelési tulajdon megszüntetése, ezzel az egymással
antagonisztikusan (kibékíthetetlenül) szemben álló osztályok létalapjának a felszámolása.9

A termelés irányítását a „társult egyének veszik kézbe”, és a „közhatalom elveszti politikai jellegét”. A proletariátus a győztes forradalomban „uralkodó
osztállyá teszi magát”, és mint uralkodó osztály megszünteti a régi termelési viszonyokat.

A kiáltvány osztályharcos ideológiai program, nyílt felhívás a burzsoázia hatalmának erőszakos megdöntésére. A kiáltvány befejező része
egyértelműen fogalmaz:

„A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos
megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. A proletárok e forradalomban csak láncaikat
veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek.

Világ proletárjai, egyesüljetek!”

Marx és Engels az 1845–46-ban írott – de csak 1932-ben megjelent – A német ideológia című, közös társadalom- és történelemfilozófiai alaptételeket
összegző művükben már egyértelműbbé tették, hogy „a gyakorlati materialista, azaz a kommunista számára arról van szó, hogy a fennálló világot
forradalmasítsa, a készen talált dolgokat gyakorlatilag megtámadja és megváltoztassa”.

„A proletariátusnak először a politikai hatalmat kell meghódítania, hogy saját érdekeit ismét az általánosként mutathassa be…”

„A kommunizmus empirikusan csak az uralkodó népek tetteként »egyszerre« és egyidejűleg lehetséges…”

9 „A legelőrehaladottabb országokban azonban meglehetős általánosan alkalmazhatók lesznek a következők:

1. A földtulajdon kisajátítása és a földjáradék állami kiadásokra fordítása.

4. Erős progresszív adó.

5. Az örökösödési jog eltörlése.

6. Az összes emigránsok és lázadók tulajdonának elkobzása.
2. A hitel centralizálása az állam kezében nemzeti bank révén, amely állami tőkével és kizárólagos monopóliummal rendelkezik.

7. Az egész közlekedésügy centralizálása az állam kezében.
3. A nemzeti gyárak, termelési szerszámok gyarapítása, a földek megművelhetővé tétele és javítása közös terv szerint.
4. Mindenkire kiterjedő egyenlő munkakötelezettség, ipari hadseregek felállítása, különösen a mezőgazdaság számára.
5. A mezőgazdaság és az ipar űzésének egyesítése, a város és a falu közötti ellentét fokozatos megszüntetésének előmozdítása.
6. Minden gyermek nyilvános és ingyenes nevelése. A gyermekek mai formában való gyári munkájának eltörlése. A nevelés egyesítése az anyagi termeléssel stb. stb.

Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét. A politikai hatalom
voltaképpeni értelmében, valamely osztálynak egy más osztály elnyomására szolgáló szervezett hatalma. Ha a proletariátus a burzsoázia elleni harcában szükségszerűen osztállyá egyesül, forradalom
útján uralkodó osztállyá teszi magát, és mint uralkodó osztály a régi termelési viszonyokat erőszakkal megszünteti, akkor e termelési viszonyokkal együtt megszünteti az osztályellentétnek, egyáltalában
az osztályoknak a létfeltételeit, és ezzel saját magának mint osztálynak az uralmát is.” (A kommunista kiáltvány)
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A kommunizmus filozófiai meghatározása is A német ideológiában található:

„A kommunizmus szemünkben nem állapot, amelyet létre kell hozni, nem eszmény, amelyhez a valóságnak igazodnia kell. Mi a kommunizmusnak
a valóságos mozgalmat nevezzük, amely a mai állapotot megszünteti.”

A revideált „tudományos szocializmus” – a szociáldemokrácia
ideológiája

A tudományos szocializmusból a XX. század elején két, kezdetben látszólag alig különböző, majd egymástól gyökeresen eltérő és egymással teljesen
szembekerülő ideológiai rendszer és értékrend, valamint társadalmi jövőkép jött létre. Az egyik a szociáldemokrácia, a másik a kommunizmus
ideológiája.

A tudományos szocializmus első elméleti és gyakorlati revíziója Eduard Bernstein (1850–1932) német szociáldemokrata politikus és gondolkodó
nevéhez fűződik. Pályáját Marx és Engels híveként kezdte, nagy szerepet játszott szellemi hagyatékuk rendezésében és kiadásában. Saját elméleti
munkásságát azonban már a „klasszikusok” halála utáni történelmi-gazdasági feltételekre alapozva fejtette ki. A tőkekoncentráció fokozódásával,
az osztályellentétek kiéleződésére, a forradalom szükségszerűségére és a kapitalizmus összeomlására alapozó ideológiai tételekkel szemben
Bernstein a tőketulajdon részvénytársaságok útján való megoszlásának, a középrétegek kiszélesedésének és erősödésének tendenciájára helyezte
a fő hangsúlyt. A proletárdiktatúra győzelme helyett a parlamenti demokrácia megerősödésétől, a mozgalomban pedig a reformokat megvalósító
aprómunkától („A mozgalom minden, a végcél semmi.”) várta a munkások felemelkedését. Elutasította az osztályharcos szemléletet, helyette
a parlamenti demokrácia útján megvalósuló békés átmenetet hirdette a szocializmusba, amelynek lényegi eleme a demokrácia. A liberalizmust
a szociáldemokrácia ideológiájának szellemi előzményeként határozta meg. Ajánlatosnak tartotta a liberalizmus „elleni hadüzenetekben” a
mértéktartást.

Eduard Bernstein A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai című, először 1899-ben megjelent híres írását – amelytől kezdve a
„revizionizmus atyjaként” emlegették – azzal zárja, hogy „a szociáldemokráciának egy Kantra van szüksége, aki egyszer már élesen vitába száll az
öröklött dogmával, ... rámutat arra, hogy a tudati elemek megvetése, az anyagi tényezőknek a fejlődés mindenható erőivé való emelése önámítás...”.

„Az alkotmányos törvényhozás” lassabban dolgozik, és általában a kompromisszumokon keresztül halad előre az osztályharc kiélezett formáinál
– hangsúlyozza Bernstein. Ugyanakkor az alkotmányos törvényhozás erősebb a forradalomnál, amely a nagy tömegek szűk látókörére alapozza
a társadalmi haladást. A törvényhozásban „az ész uralja az érzelmeket”, a forradalomban „az érzelem kerekedik az ész fölé”. „A törvényhozás
tervszerű, a forradalom pedig elemi erőként hat.”

„A proletárdiktatúra ott, ahol a munkásosztálynak még nincsenek erős, gazdasági jellegű saját szervezetei, és nem ért el magas fokú szellemi
önállóságot az önkormányzati testületekben történt iskolázással – csak a klubszónokok és irodalmárok diktatúrája lehet.”

A nyugat-európai szociáldemokrácia ideológiája és politikai gyakorlata – megőrizve ugyan a marxi tudományos szocializmus alaptételeit – a „tan”
alapos revíziójával vált nagy hatású politikai ideológiává, erős parlamenti ellenzékké, sok helyen kormányzati politikai erővé.
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A szociáldemokrácia klasszikus elmélete, ideológiája és programja a XX. század elején alakult ki, elsősorban Nyugat-Európa országaiban. Ez a
szociáldemokrácia marxista tételeken nevelkedett, sőt azt mondhatjuk, hogy a „revíziók” és a belső viták ellenére a szociáldemokrata pártok az
1950-es évekig megmaradtak „marxista” pártoknak. Az öntudatra ébredt és saját osztályérdekeit egyre erőteljesebben képviselő munkásmozgalom
mintegy alátámasztotta a marxista tudományos szocializmus teóriáját. A politikai kritika, a kapitalizmus társadalomkritikájává szélesedett és világos
forradalmi programot adott kezükbe az „elmélet”.10

A szociáldemokrácián belüli éles viták már Marx életében megjelentek. Marx a Német Szociáldemokrata Párt alapító kongresszusára készült, a
programot (A gothai program, 1875) írásban és részletesen, a reá jellemző rendkívül éles bírálatban részesítette. A párt egyik alapítója, Wilhelm
Liebknecht beszédében – elismerve Marx elméleti kritikájának nagy részét – hozzátette, hogy bár elismeri a Marxszal való „meghasonlás veszélyét”,
de „… nagyra becsülöm Marxot, de még nagyobbra a pártot”.

A szociáldemokrácia történelmét végigkísérték az éles ideológiai és a gyakorlati politikai viták. A belső megosztottságot mutatja az „igaz marxisták”,
a „revizionisták”, a „doktrinerek” és az opportunisták, az „ortodoxok” és a „reformisták” vitái. A legélesebb vita, majd szétválás azonban a
szociáldemokraták és a belőlük kiváló – elsősorban oroszországi „bolsevik” – kommunisták között alakult ki.

A kommunizmus (bolsevista) ideológiája
A tudományos szocializmus szociáldemokrata revíziójával majdnem egy időben alakult ki a kommunizmus bolsevista-lenini ideológiája. A
kommunizmus bolsevik ideológiája mérhetetlenül felerősítette a kapitalizmus mindenáron való megdöntésének célkitűzését, a kapitalista társadalom
minden összetevőjének tagadását, az osztályharc élezését és a forradalom szükségszerűségébe és kíméletlenségébe vetett hitet. Lenin gyakorlati
politikusként fogalmazta meg az „élcsapat”-szerű párt fogalmát, szervezeti felépítését és történelmi feladatát. Az élcsapat kívülről viszi be a
munkásosztályba annak „adekvát forradalmi tudatát”, mivel a munkásosztály – elsősorban Oroszország elmaradt munkásságára gondolva – nem
képes a „magában való” osztályból „magáért való” forradalmi osztállyá átalakulni. Bár ez az elmaradott oroszországi helyzetre igaz is volt, de ugyanezt
az élcsapatfelfogást terjesztette ki a kommunizmus ideológiája – a Lenin által javasolt, a demokratikus centralizmus elve alapján megszervezett
pártokat és azok szerepét illetően – az egész világ kommunista mozgalmaira. A munkásosztályt mint a „történelem igazi alanyát” a forradalmi élcsapat
kell hogy vezesse. A kommunisták „messianisztikus küldetése” a hatalom bármi áron való megragadása, a forradalom ellenségeinek kíméletlen
eltiprása, a szocialista társadalom megteremtése. A bolsevista kommunisták (Lenin, Trockij, Kamenyev, Zinovjev, Sztálin, Buharin stb.) dogmatikusan
ragaszkodtak a tudományos szocializmus eredeti tételeihez, így a magántulajdon, az áruviszonyok és a pénz azonnali megszüntetéséhez11,
a forradalmi terror kiépítéséhez, a társadalom tagjainak kommunista átneveléséhez, a kommunista forradalom permanens továbbviteléhez, a
világkommunizmus viszonylag egy időben történő megteremtéséhez.

Lenin 1920-ban azt írta, hogy a bolsevizmus mint politikai eszmeáramlat és mint politikai párt 1903-ban jött létre és azóta áll fenn (Lenin: A
„baloldaliság” – a kommunizmus gyermekbetegsége című műve). Ennek három feltétele volt: először a proletárpárt öntudatossága, kitartása,
önfeláldozása és hősiessége; másodszor az, hogy a párt „egybeolvadt” a proletariátussal; harmadszor az élcsapat helyes politikája és taktikája, a

10 Marx szemléletesen írt arról, hogy a „kritika fegyvere” nem pótolhatja a „fegyverek kritikáját”. De ha az elmélet megragadja a tömegeket, az ad hominem demonstráció révén az elmélet is gyakorlati
erővé válik. Azt is többször hangoztatta, hogy a mozgalom egyetlen lépése többet ér tucatnyi programnál.
11 Buharin lelkesen üdvözölte a rubel olyan mértékű inflációját, aminek következtében elvesztette funkcióját: „Elénk jött a történelem, nem kell a pénzt nekünk (ti. a bolsevikoknak) megszüntetnünk.”
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párton belül a legszigorúbb vasfegyelem és centralizáció megvalósítása. „A marxizmust mint az egyedül helyes forradalmi elméletet Oroszország
valóban kikínlódta magának” – írta Lenin 1920-ban. Hozzátette: „… a bolsevizmus mögött, amely ezen a gránitszilárd elméleti alapon keletkezett,
olyan 15 éves (1903–1917) történelmi gyakorlata van, amelynek, a tapasztalatok bőségét tekintve az egész világon nincs párja.” (A „baloldaliság”…)

A sikeres forradalom feltételeit Lenin a Mi a teendő? című (először 1902-ben Stuttgartban megjelent) írásában vázolja. Első feltétel: a marxi
forradalmi elmélet megtisztítása az E. Bernsteinnek a „kritika szabadságára” hivatkozó elferdítéseitől, a második a „politikai osztálytudat” bevitele a
munkásosztályba, a harmadik az „élcsapatként működő forradalmi párt” megszervezése.

A bolsevik párt a „proletárok osztályegyesülésének legmagasabb formája”. A forradalom előtt a propaganda és a sajtó munkája – amely mint „kollektív
agitátor” látta el feladatát – volt a legfontosabb. A forradalomban és az azt követő időben az élcsapat vált a forradalom gyakorlati vezetőjévé.
A párt vezetésével valósult meg a szovjethatalom és a proletariátus diktatúrája. Lenin hangsúlyozta, hogy „Oroszországban az 1917-es konkrét,
történelmileg rendkívül eredeti helyzetben könnyű volt a szocialista forradalmat megkezdeni, de folytatni és végigvinni Oroszországnak nehezebb
lesz, mint az európai országoknak.” (A „baloldaliság”…)12

Nem elég az élcsapatot eszmeileg meghódítani, és nem lehet csupán az élcsapattal győzni – írja Lenin 1920-ban A „baloldaliság”… című brosúrában.
Az első történelmi feladat – a proletariátus öntudatos élcsapatának, a szovjethatalom és a munkásosztály diktatúrájának a győzelme után – a
„tömegek elvezetése” a szocializmushoz, annak elfogadásáig.

A forradalmi és ideológiai elkötelezettség és a történelmi feladat végrehajtása, a „döntő harc megvívása” már nem propagandista feladat, hanem
gyakorlati politika.

12 „Azt mondottuk, hogy a munkásoknak nem is lehetett szociáldemokrata tudatuk. Ezt a tudatot csak kívülről vihettük be.”

„Marx és Engels társadalmi helyzetük szerint maguk is a polgári értelmiséghez tartoztak. Éppúgy Oroszországban is a szociáldemokrata elméleti tanítás a munkásmozgalom spontán növekedésétől
teljesen függetlenül jött létre mint a forradalmi szocialista értelmiség eszmei fejlődésének természetes és elkerülhetetlen eredménye.” (Mi a teendő?)

„A politikai osztálytudatot a munkás csak kívülről, vagyis csak olyan területről kaphatja, amely kívül esik a gazdasági harc körén, a munkások és a munkáltatók kölcsönös viszonya körén.” (Mi a teendő?)

Az „élcsapat” kifejezés Leninnek a Mi a teendő? című írásában jelenik meg először – utalva a Rabocseje Gyelo című (a külföldi Orosz Szociáldemokraták Szövetsége) lapnak adott utasításra, ami a
lapban megjelent: a propaganda során a „proletariátust” „mint a szabadságért folyó harc összes forradalmi erőinek avant-garde-ját” kell megjelölni. Lenin a francia kifejezést lefordítva használja ettől
kezdve következetesen a proletariátusra, később a proletariátus forradalmi pártjára az „élcsapat” megnevezést.

„A proletariátus politikai pártjában a legszigorúbb centralizmusra és fegyelemre van szükség, hogy … a proletariátus szervező szerepét (márpedig ez a proletariátus fő szerepe) helyesen, sikeresen,
győzelmesen betölthessük. A proletariátus diktatúrája szívós harc, véres és vértelen, erőszakos és békés, katonai és gazdasági, pedagógiai és adminisztratív harc a régi társadalom erői és hagyományai
ellen. Milliók és tízmilliók szokásainak ereje a legrettenetesebb erő. Sziklaszilárd és harcedzett párt nélkül, … ez a harc nem járhat sikerrel.” (A „baloldaliság”…)

Aki a párton belüli vasfegyelmet gyengíti, az a burzsoáziát segíti – hangsúlyozza Lenin.

1920-ban Lenin – összegezve a bolsevizmus másfél évtizedes történelmét és az 1917-es októberi forradalom győzelmét – nem kis büszkeséggel összegezi a „forradalmi ideológia”, az „élcsapat”
és „proletárdiktatúra” összefüggését.

„A proletár élcsapatot eszmeileg meghódítottuk. Ez a fő. E nélkül az első lépést sem lehet megtenni a győzelem felé. De ettől még meglehetősen messze az út a győzelemig. Csupán az élcsapattal
győzni nem lehet. Csupán az élcsapatot a döntő harcba vetni, amikor még az egész osztály, amikor még széles tömegek … nem támogatják közvetlenül az élcsapatot, vagy jóindulatú semlegességet
tanúsítanak az ellenséggel szemben, nemcsak ostobaság, hanem bűn.” (A „baloldaliság”…)
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A lenini politika, a bolsevista kommunizmus mintegy hetven évig – történelmileg változó formákban (a sztálinizmus terroridőszaka, annak a
hruscsovi „leleplezése” a „személyi kultusz” politikájaként, a brezsnyevi „pangás” időszaka, a „korlátozott szuverenitás elvének” nyílt hangoztatása
és érvényesítése Csehszlovákia [1968] és Lengyelország [1981] esetében és a gorbacsovi peresztrojka és glasznoszty [„átépítés és nyilvánosság”]
időszaka) – fennmaradt egészen a bolsevik típusú szocialista (kommunista) rendszerek és pártok összeomlásának időszakáig (1989–1992).

A kommunista totalitárius ideológia összefoglaló jellemzése a
kommunista pártok hatalomra kerülése után (1917–1989)

A totalitárius ideológiák jellemzői, sajátosságai a kommunista pártok hatalomra kerülése után, a totalitárius hatalmi rendszerekben mutatkoznak meg
igazán. Nem minden totalitárius hatalmi rendszer összetevője az ideokrácia, vagyis egy totalitárius ideológia erőszakolt érvényesítése. Totalitárius
elnyomó-hatalmi rendszer koherens ideológia nélkül – pusztán a nyers hatalmi erőszakra támaszkodva, ideológiailag meghatározott és körülírt
történelmi küldetéstudat nélkül – is fennállhat és működhet. A marxista–leninista ideológia magában hordozta és tartalmazta a totalitárius ideológia
összetevőit, amelyek a despotikus szocializmusokban, illetve a szocializmusok despotikus időszakában bontakoznak ki leginkább.

A Rákosi-rendszer totalitárius ideológiája és ideokratikus rendszere a totalitárius ideológia szélsőségesen eltorzult változatát mutatta fel, amelyek
a Kádár-rendszerben olyan szélsőséges formában nem érvényesültek. A Kádár-rendszer konszolidációját követő reformidőszakban (1968-tól)
a totalitárius ideológia és az ideológia uralma enyhült, racionalizálódott, s az ideológia tudatátalakító, „nevelő funkciója” is lecsökkent.13 A
magyarországi diktatórikus szocializmus egyes szakaszait jól jellemezhetjük a totalitárius ideológia tartalmának és uralmának változásaival, az
ideokrácia érvényesülésének enyhülésével, pragmatikus átalakulásával, majd erőteljes visszaszorulásával. A totalitárius ideológia és ideokrácia
jellemzőit a következőkben foglalhatjuk össze:

13 A totalitárius ideológiák az ideológiák általános funkcióit eltorzítva, abszolutizálva próbálják érvényesíteni a hatalomra kerülésük előtt és után egyaránt. A totalitárius ideológiák funkciói:

• A magyarázó, érvelő funkció a politikai eszme- és nézetrendszer kifejtése során, amely egyúttal minden más ideológia elnyomását is jelentette a hatalomra kerülés után.

• A kritikai funkció a fennálló társadalom és az addigi történelem totális tagadásában jelenik meg. („Ez a harc lesz a végső.” „Megforgatjuk az egész világot.”)

• A propaganda- és agitációs funkció az erőszakos átnevelésben és a tömeges agymosásban jelenik meg.

• A magatartás-irányító funkciót a terror és a diktatúra eszköze, a tömeges megfélemlítés veszi át, kiegészülve egyrészt a fanatikus rajongók, másrészt a megfélemlített csőcselék és tömeg
aktivizmusával.

Az ideológia legitimáló, az ideológia helyességét igazoló funkcióját a külső kényszernek való engedelmesség helyettesíti. A vitathatóság hiánya miatt az ideológia tulajdonképpen el is veszti a
társadalmi legitimációs funkcióját, meggyőzetés helyett megelégedve a kikényszerítéssel, a vitathatóság tilalmának tudomásulvételével. A totalitárius ideológia legitimációs funkciója lecsökken a
hatalmat gyakorlók tekintetében arra, hogy a hatalom mindenáron való megőrzése történelmi feladata és kötelessége a politikai uralkodó osztálynak, akár a társadalom többségének elnyomása arán is.

A proletárdiktatúra, a pártállam hatalmának fenntartása és megvédése nemcsak történelmi feladat, hanem a történelmi szükségszerűségből eredő felismert és vállalt kötelesség is, akár magával a
proletariátussal szemben is.
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1. A totalitárius ideológiák univerzális magyarázatigénnyel és szándékkal lépnek fel, amelynek alapján az ideológia az emberi társadalom
törvényszerűségeinek és a történelmi fejlődésének minden kérdésére tudományosan alátámasztott választ tud adni.

2. A tudományos előrelátás mítosza (a „profetikus tudományosság”, miként azt H. Arendt nevezte) alapján a marxizmus–leninizmus tudományát
alapul véve a múlt és jelen minden lényeges összefüggése megérthető, megismerhető, és a jövő pedig tudományosan kiszámítható, előre látható,
sőt megtervezhető.

A múlt teljes magyarázata, a jelen teljes ismerete, a jövő teljes előrelátása és megtervezhetősége valósággá válik.14

3. A tudományos kizárólagosság hite és meggyőződése minden tudomány (természet-, társadalom- és műszaki tudományok) alapja.

4. A totalitárius ideológia egyeduralma a politikai tudatosság és voluntarizmus minden akadályt, ellenállást elsöprő érvényesüléséhez vezetett.
Az egyetlen és egyedül helyes ideológia és politikai akarat minden útjában álló, vitatkozó vagy kritikai ismeretet, ideológiát, politikai felfogást
és politikai akaratot elsöpört, betiltott, kizárt a tudományos és a politikai életből. A tudományosság mítoszát felerősítette a történelmi
szükségszerűség felismerésének egyedüli képessége. Mindezen képességek garanciája: az eszme. Az eszme történetileg aktuális hordozója és
hiteles továbbfejlesztője: a párt és a vezér.

5. A párt és a pártvezér tévedhetetlenségi mítosza alapján megkérdőjelezhetetlenné válnak az ideológiai tételek. Az egyszer leírt ideológiai igazság
és tételek megváltoztathatatlanok, örök igazságok. Ennek következtében az ideológiai tételek és magyarázatok dogmákká merevedtek. Azok,
akik a legenyhébb mértékben is kétségbe vonták, vitatták az ideológiai tételeket, az „ideológiai elhajlás”, a „frakciózás”, az „ideológiai elmaradás”,
a „burzsoá propaganda hatása alá kerülés” vádját vonták magukra.

6. A totalitárius kommunista ideológia globális jellegű, univerzális érvényessége van, mivel hirdetőit az a meggyőződés vezette, hogy előbb vagy
utóbb, de történelmi szükségszerűség alapján a kommunista ideológia győzni fog az egész világon. Az ideológia világméretű terjedése és győzelme
szempontjából ítéltek meg minden nemzetközi változást, minden esemény az ideológia világméretű győzelme szempontjából nyerte el helyét,
jelentőségét a nemzetközi forradalmi harc sikerei szempontjából. Az egyes szocialista országok ideológiai rendszere és ideokráciája, világméretű
ideokráciában egyesült, mely feltételezésük szerint előbb-utóbb egyetlen ideológia világméretű uralmához vezet. A nemzetközi ideológiai harcot
a kommunista hatalmi rendszerek a nemzetközi forradalmi osztályharc különlegesen fontos „csatatereként” fogták fel, egyszerre harcolva a
kommunista ideológia adott országon belüli egyeduralmáért és a nemzetközi „csatatéren” az egyedül és kizárólagosan igaz, tudományosan
alátámasztott ideológia világgyőzelméért.

7. A totalitárius ideológia egyeduralmának nélkülözhetetlen kelléke és eszköze a totalitárius propaganda és a mozgalmi aktivizmus. Hannah Arendt
hangsúlyozza, hogy „a totalitárius országokban a propaganda és a terror ugyanannak az éremnek a két oldala. Ott, ahol a totalitarizmus abszolút
uralomra tesz szert, a propagandát indoktrinációval váltja fel, és az erőszakot nem annyira abból a célból veti be, hogy megfélemlítse az embereket
(ezt csak a kezdeti szakaszban teszi, amikor még létezik politikai ellenzék), hanem azért, hogy ideológiai doktrínáit és gyakorlati hazugságait
folytonosan valósággá tegye.”15

14 Révész Béla: A proletárdiktatúra ideológiai funkciójának kriminalizálása. Szeged, 1997. (Acta Juridica et Politica. Tomus LII.)
15 Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Braun Róbert, Seres Iván, Erős Ferenc, Berényi Gábor. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992.
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A totalitárius propaganda a totalitárius ideológia leegyszerűsített tételeit, magyarázatait, felhívásait közvetíti a tömeg, a nép, a mozgalom, a párt
tagjai számára. A társadalom totális átnevelésének a célzata növeli a propaganda jelentőségét. Lenin tétele szerint a munkásosztályba „kívülről
kell bevinni” – az agitáció és a propaganda révén – a munkásosztály „adekvát” tudatát. A munkásosztály „élcsapatának”, a pártnak – a hatalmi és
a gazdaságirányító funkcióval együtt, azokat erősítve – kiemelkedő feladata az ideológiai nevelés. A totalitárius propaganda funkcióinak ellátása
a „nevelők átnevelésével”, a propagandista funkciót ellátó káderek felkészítésével kezdődik. A totalitárius propaganda eszközei kimeríthetetlenek:
a sajtó, a film, a kultúra, a művészetek, az iskola, a sport, a könyvkiadás mind a propaganda szolgálatába állítandó.

8. Az ideológiai átnevelés az egész társadalomra, minden korosztályra, minden társadalmi rétegre kiterjed. A propaganda hivatásos szervezetei
és eszközei totalitárius mozgalmakban teljesednek ki. Magyarországon például a tervkölcsön- és békekölcsön-jegyzés, a sztahanovista-
és élmunkásmozgalom, felajánlások, a kommunista szombatok szervezése, szocialista munkaversenyek, szocialista brigádmozgalom, tsz-
szervezés, szpartakiádok, színházlátogatás, ünnepi felvonulások, úttörőmozgalom, az ifjúság kötelező részvétele a DISZ-, majd KISZ-
szervezetben, kötelező tömegsportmozgalmak, mint az MHK-, LMHK-mozgalmak (Munkára, Harcra Kész, Légy Munkára, Harcra Kész),
törzsgárdamozgalom, vállalatok, üzemek kitüntetése a Vörös Zászló Érdemrenddel stb.).

A párt, a pártvezér tanításainak helyességét, az ideológia tömeges elterjedését és érvényesülését az egyetlen politikai „mozgalmi tömeggé”
integrált nép, nemzet, a társadalom hivatott visszaigazolni. A mozgalmi aktivizálás révén igazolja vissza a tömeg a politikai-ideológiai előrelátás
helyességét, a párt és a pártvezér tévedhetetlenségét, a szenzációs leleplezések igazságát.

A totalitárius propaganda kihasználja, hogy az egyre irracionálisabb világban és egyre megmagyarázhatatlanabb események közben a „mozgalmi
tömeg” egyre jobban igényli, hogy megszólaljon a pártvezér. A pártvezér pedig az ideológia nyelvén szólal meg, amit a propagandagépezet foglal
leegyszerűsített sémákba, közérthető magyarázatokba, a magyarázatokból kiolvasott utasításokba, parancsokba, elvárásokba.

9. A totalitárius ideológia egyik legfontosabb funkciója és jellemzője: az ellenség megnevezése. A társadalom és az egész világ két részre oszlik:
barátra és ellenségre.16 Mindenki besorolható és besorolandó: barát/közellenség; politikai-ideológiai barát/ellenség.

A totalitárius ideológiában a politikai-ideológiai barát és ellenség nem mint konkrét szubjektum jelenik meg, hanem mint objektív (ideológiai) barát
vagy ellenség. A barát: a párt, a kommunisták, a párttagok, a munkásosztály, a szövetkezeti parasztság, a szocialista értelmiség, a Szovjetunió,
a szocialista országok, a felszabadító mozgalmak, a káderek, a forradalmárok.

Az ellenség: a volt kizsákmányolók, a kispolgárok, a kulákok (parasztkulák, értelmiségi kulák, munkáskulák) a klerikális reakció, a papság, a
trockisták, az ellenforradalmárok, a munkalassítók, a szabotőrök, a huligánok, a nemzetközi imperializmus, Tito és bandája, a Rajk-banda tagjai,
a revizionisták, a munkásárulók stb.

A totalitárius ideológia ideológiai fogalmakkal körülírja, megnevezi az „objektív ellenséget”, akiket az ideológia leplez le, tart számon, szűkíti vagy
bővíti köreiket, aktuálisan újabb és újabb csoportokat von be az „objektív ellenség” körébe. A propaganda által aktivizált „mozgalmi tömeg” feladata
az ellenség felkutatása, megtalálása, leleplezése. Ennek érdekében állandósul az „éberséghisztéria”, mozgósító jelszavakat kreál az ideológia

16 Vö. Carl Schmitt: A „politikai” fogalma. Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, Budapest, 2002.
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és terjeszt a propaganda: „Vigyázz, az ellenség lehallgat!” címke a rádióadó-vevő készülékeken, a telefonokon, „Ne csak őrizd, gyűlöld is!” felirat
az ÁVH börtöneiben stb.

Az objektív ellenség konkrét perszonifikálása, megtalálása, konkrét személyek formájában való leleplezése pedig a pártvezér előrelátásának a
helyességét, a feladatok kijelölését bizonyítják.

10.A totalitárius ideológia jellemzője, hogy nincsen tulajdonképpen legitimációs igénye, vagy legfeljebb egy csökevényes, korlátozott önlegitimációs
igénye van. A legitimáció (egy nézet, eszme, ideológia) helyességéről és igazságáról való meggyőződés csak akkor alakulhat ki, ha az adott
eszme, nézet, ideológia szabadon és nyilvánosan vitatható. A szabadon és nyilvánosan vitatható eszme, nézet, ideológia meggyőződésen alapuló
elfogadása, helyességének elismerése az ideológiai legitimáció alapja.

A totalitárius ideológia a Tan, a tudományos szocializmus helyességébe vetett hitből eredezteti és vezeti le, fogadja el a Tan helyes, igaz voltát. A
totalitárius ideológia tartalmi jellemzői (univerzális magyarázóképesség, a tudományosság kizárólagossága, a tudatosság és a tévedhetetlenség
mítosza, a „felkent racionalizmus”, a „profetikus tudományosság” stb.) miatt a legitimációs igény önlegitimáció formájában jelenik meg és hat.
Az ideológiába foglalt tételek akkor is igazak, ha a társadalom többsége nem fogadja el azokat, vagy csak nagyon szűk kör vallja magáénak az
ideológiai tételeket.

A totalitárius ideológia nem igényli sem a többségi, demokratikus választásokon megnyilvánuló legitimitást, sem a tudományos vitákban való
igazolását. Az ideológia szerkezetéből és jellemző ismérveiből következően az ideológia legitimitását az adja, ha az megfelel az eszme, a tan, az
ideológia alaptételeinek. Az eszme alapján levont ideológiai következtetések, állítások igazak, helyesek és vitathatatlanok. Tudományos igazságuk
és helyességük megkérdőjelezhetetlen, ezért akár kényszerrel is érvényesíteni kell akár a többséggel szemben is.

A totalitárius kommunista ideológia önlegitimációja abból adódik, hogy az ideológia nyilvánosan és szabadon, következmények nélkül nem
vitatható. A vitathatatlanság állapotát pedig a terror, a diktatúra, a megfélemlítés tartja fenn.17

A XX. század elején létrejövő kommunista pártok éles elméleti, ideológiai, majd politikai harcot hirdettek a szociáldemokrácia híveivel szemben. A
tudományos szocializmus alapján kialakult két szocializmusideológia, a szociáldemokrácia és a kommunizmus ideológiája kettészakadt és végletesen
szembekerült egymással.

A XX. század végén – a Szovjetunióban hetven, a szocialista országokban mintegy negyven év után – a bolsevista kommunizmus ideológiája alapján
létrejött totalitárius és diktatórikus társadalmi berendezkedések összeomlottak.

Az 1970–80-as években a bolsevista kommunizmus kritikája a nyugat-európai (portugál, olasz) kommunista pártokban is felerősödött, s ennek
alapján alakult ki az eurokommunizmus ideológiája. Az eurokommunista (az olasz, a portugál és a spanyol) kommunista pártok elvetették a

17 Marx, Engels és Lenin ideológiai felfogását a proletárdiktatúráról és annak funkcióiról, továbbá a kommün típusú államról részletesen lásd: Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004. Osiris Kiadó,
Budapest, 2005, 244–248.

A bolsevik (kommunista) hatalom és politika erkölcsi alapjáról és a „messianisztikus küldetéstudatról” részletesen lásd: i. m. 248–251.
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„kommunistaság” mércéjeként a Szovjetunióhoz való hűséget, a lenini demokratikus centralizmus pártszervezési elvét, a forradalmi erőszak
módszerét, a proletárdiktatúra megvalósítását.

Harmadikutas szocializmusok
A két világháború között alakult ki a harmadikutas (népi) szocializmusok ideológiája, amely egyaránt elvetette a bolsevik kommunizmust és
a nemzetiszocializmust, a klasszikus kizsákmányoló kapitalizmust és a diktatórikus államszocializmust. Magyarországon az egyik legismertebb
harmadikutas szocializmuselmélet Németh László „minőségszocializmusa” volt, amelyhez kapcsolódott a népi írók és az agrárszocialisták népi
szocializmusa is.

Németh László a marxizmust a „szocializmus kinőtt ruhájának” tartotta, ami a XX. században már „egy eljárt idő előítélete”. A fasiszta szocializmus
pedig a „század vad alanya” – Németh László szerint –, amely a „barbárságnak is betörő kapuja”. A fasizmus „múlttalan és társtalan irány”, a
marxizmus pedig „a XIX. századi önhittség tébolya”, amely azt hitte, hogy az „emberiség egész múltját elrúghatja maga mögött”. Ha rendkívül nagy is
a különbség a marxista szocializmus és a fasiszta szocializmus között, „mégiscsak szocializmus mindkettő”, vannak közös gyökereik, és mindkettő
a kapitalizmus kritikájából nőtt ki – állapítja meg Németh László.

A magyarságnak a fasizmus és a bolsevizmus között egy új, magasabb rendű szocializmusra van szüksége: a minőségszocializmusra. A feladat
egy új politika kidolgozása, amelynek hordozója csak „egy új nemesség” lehet. Az új politikai program lényege: tervgazdaság, de „nem oroszos”;
a magántulajdon helyébe a „munkabizomány” kell hogy lépjen, amelyben a birtokos felelős, de „megőrzi egyéni függetlenségét” a „nagy kollektív
kereteken belül”; az új politikának meg kell fékeznie a bürokráciát; a „terv egészséges kiegészítője a kiscsoportok, a tájhazák, a községek, a céhek
viszonylagos önállósága”, a szocialista és a fasiszta rendszer alárendelő, az „új politika a mellérendelésnek legyen a művészete”; az „érték a minőség
skáláját követné”, vissza kell adni az embereknek a „tájhazát”, amely a kisegységek összessége. A „magyarság új életre lobbanását” egy „sorsához
méltó magatartású újnemesség” hozhatja el, az „értékes emberek” közössége. „Értékes emberanyagot csak a lelkek reformja ad” – szögezi le Németh
László.

Keresztényszocializmusok
A két világháború között jelentek meg Európában (Ausztriában, Németországban, Magyarországon), majd Dél-Amerikában váltak népszerűvé a
keresztény világnézetre alapozott szocializmuselméletek és ideológiák.

A katolikus szociális törekvések részben a konzervativizmus átalakulásához kötődnek, ezért többen újkonzervativizmusnak nevezik. A
keresztényszocializmus a Rerum novarum kezdetű pápai enciklika (1891) nyomán bontakozott ki, nagyon sokszínű, heterogén formákban,
keresztényszocialista pártok, keresztényszocialista munkásmozgalmak, keresztény szakszervezetek, a politikai katolicizmus kereteiben.
Magyarországon a XX. század elejétől 1944-ig működtek: a Keresztényszocialista Szakegyesületi Mozgalom, Keresztényszocialista Egyesületek
Országos Szövetsége, Keresztényszocialista Szakegyletek, Keresztényszocialista Állami Alkalmazottak Országos Szövetsége, könyvkötők,
építőmunkások, városi alkalmazottak keresztényszocialista szövetségei stb.
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A Rerum novarum ösztönözte olyan keresztény politikai pártok alakítását, amelyek nem álltak szemben a polgári társadalommal, hanem annak
elfogadhatóbbá tételén munkálkodtak.

A konzervatív alapozású szociális katolicizmus elvetette a liberalizmus szélsőséges individualizmusát, az egyének összességeként felfogott
társadalmat. A keresztény világnézet az egyén közösségi mivoltát hangsúlyozta, a társadalom fő összetartó ereje a közjó szolgálata. A keresztény
szolidaritás az egyéneket mikroközösségekbe kapcsolja, s ezek szerves összessége a társadalomba integrálja az egyéneket. Az organikus
társadalomfelfogás kizárja az osztályharc elfogadását – hirdették a keresztényszocialisták.

A magyarországi keresztényszocialista mozgalom vezetője és fő ideológusa Giesswein Sándor győri kanonok, pápai prelátus volt. Giesswein
Sándor abból indult ki, hogy a társadalmi béke megteremtésének alapja az igazságosság megvalósulása. Giesswein a keresztény szocializmust a
következőképpen definiálta:

„A keresztényszocializmus szó elnevezése ama társadalompolitikai iránynak, mely a keresztény etika alapján akarja útját állni a hatalmaskodó
individualizmus által előidézett társadalmi igazságtalanságoknak, s az egészséges társadalmi fejlődést ily természetű reformok életbeléptetésével
óhajtja biztosítani. ... A keresztény szocializmust tehát abban az értelemben kell vennünk, hogy az egy keresztény szociális reformnak összefoglalatja,
rendszere, mintegy a keresztény igazságoknak a társadalmi és gazdasági életben való gyakorlati alkalmazása.”

Giesswein mellett a magyarországi keresztényszocializmus legismertebb ideológusa Prohászka Ottokár volt. Az Országos Keresztényszocialista Párt
1923. május 20–21-én tartott újjáalakuló kongresszusán határozta meg Prohászka Ottokár a párt legfőbb törekvéseit és a keresztényszocializmus
általános elveit:

1. A Keresztényszocialista Párt a keresztény világnézet alapján áll, amelyet az állami, társadalmi és gazdasági rendben érvényre akar juttatni. A
keresztényszocialista program követeli, hogy az ember legyen a szociális és gazdasági élet középpontja. Az ember uralkodjék a természet javain,
és azokat saját anyagi boldogulása érdekében használhassa föl.

2. A párt az egyéni tulajdonjogot tartja a szellemi és gazdasági kultúra létfeltételének, a tulajdon felhasználását azonban erkölcsi és szociális
kötelezettségek irányítsák a nemzet és az emberiség javára. Elveti a gazdasági liberalizmust, mert az a maga korlátlan szabadságtanával elősegíti,
hogy a gazdaságilag erősebbek a tömegeket kizsákmányolhassák. Ugyanígy elveti az egyéniségnek olyan méretűvé letörését is, mint azt a
szocialista-kommunisták akarják.

3. A gazdasági élet egészséges fejlődése az összes egyének, osztályok és népek erejének együttműködését követeli, hogy a termelés célja a
szellemi és erkölcsi értékek károsodása nélkül legyen elérhető, a munkás erkölcse, emberi méltósága, ereje, egészsége kellőképpen meg legyen
védelmezve, egyéniségének szabad fejlődését biztosítva.

4. A tőke maga is munkának lévén eredménye, semmi előjoggal nem bír a termelés másik tényezője, a munka felett. Kell tehát, hogy a tőke és a
munka együttműködésének hasznából a munkának igazságos és méltányos rész jusson.

A keresztényszocialista pártok és ideológusok – szocialista elnevezésük ellenére – gyakran a konzervatív ideológiák és pártok csoportjába sorolták
be magukat. Ennek alapja a keresztény világnézet és erkölcsi alapok elfogadása és a konzervatív értékek (tekintélytisztelet, a történelmi és a nemzeti
értékek) vállalása volt.
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Fasizmusok, fasiszta és nemzetiszocialista ideológiák
A nemzetiszocializmusok mindegyike erős szocialista alapról, a tőkés társadalmat kritizáló elméleti bázisról indult ki. Az olasz, a spanyol és a portugál
fasizmusok ideológiájában nem játszott komoly szerepet a rasszizmus, a faji ideológia. A német, a magyar és a kelet-európai nemzetiszocializmusokat
erősen áthatotta a faji ideológia, a rasszizmus. A fasiszta és nemzetiszocialista rendszerek mindegyike végső soron elfogadta a kapitalista tulajdoni
rendszert, a piaci gazdálkodást és a magántulajdont.

A fasiszta és a nemzetiszocialista ideológiák a XX. század első évtizedeiben jelennek meg és válnak koherens ideológiai világ- és
történelemmagyarázattá, politikai programmá.

1920-ban a fasizmus szót az olasz Benito Mussolini használta, kezdetben csak képletes, új kifejezésként (idézőjelbe téve a szót), majd saját
mozgalmának és ideológiájának

„hivatalos” megnevezéseként – a római lictorok jelvényének (a végrehajtó hatalmat jelképező rőzsenyaláb és bárd) nevét átvéve.

Mussolini a fasizmust mint „nemzeti alapon álló, szervezett, koncentrált, tekintélyelvű demokráciát” határozza meg. „A fasiszta eszmék a kor eszméi”
– hangoztatja az 1930-as években –, amelyek „a világ politikai és szellemi megújításának élesztői”, és hamarosan egész Európa fasisztává válik.

Portugáliában Antonio de Oliveira Salazar mozgalma és az általa létrehozott állampárt (az União Nacional) egy katonai diktatúrát alakított át fasiszta
állammá.

Spanyolországban Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco, ismertebb néven Francisco Franco tábornok 1937-ben, a spanyol polgárháború
befejezése után szervezte fasiszta állampárttá a Falange Españolát. Radikálisan tradicionalista programmal lépett fel, élvezve a hadsereg, az egyház
és a nagybirtokosság támogatását.

A nemzetiszocialista pártok, mozgalmak és ideológiák az 1920-as évtizedben jöttek létre. A német nemzetiszocializmus nem volt „társtalan” ideológia
Európában. Szinte egy időben alakultak meg a magukat egyszerre nemzetinek és szocialistának nevező mozgalmak, radikális szocialisztikus
követelésekkel, erős kapitalizmuskritikával.

Thomas Mann a nemzetiszocializmust és a fasizmust „olyan korbetegségként” jellemezte, „amely mindenütt otthon van, amelytől egyetlen ország
sem mentes” (Ez a béke című művében). A fasizmus „… a tömegek diktálta kortendencia” – írja ugyancsak Thomas Mann.

Lukács György marxista filozófus szerint a nemzetiszocializmus „a kor nagy problémáira adott reakciós válasz”, amelynek előfeltétele, szellemi
megalapozója a filozófiai irracionalizmus (Lukács György: Az ész trónfosztása).

Hitler a nemzeti szocializmust a „20. század tudományosságá”-nak, egyetlen tudományos ideológiájának tartotta, amely szakít és radikálisan
szemben áll a 19. század mítoszaival.
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A kommunista pártok ideológiai meghatározása szerint (Georgi Dimitrov bolgár kommunista által 1933 decemberében a Komintern Végrehajtó
Bizottságának 13. ülésén előterjesztett formában): „A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt,
terrorista diktatúrája.”

1935-ben a Komintern VII. kongresszusa ez alapján hirdetett harcot és összefogást az Antifasiszta Egységfront jegyében az Európában terjedő
fasizmusok ellen.

A fasiszta és a nemzetiszocialista ideológiákat és politikai rendszereket sok szerző a totalitárius ideológiák és társadalmi rendszerek csoportjába
sorolja. Éles, terjedelmes, és máig le nem zárt vita alakult ki arról, hogy lehet-e és elegendő-e a fasiszta és a kommunista ideológiákat és rendszereket
a totalitárius rendszerek és ideológiák csoportjába sorolni.

A vitapontok és az eltérő álláspontok a következőképpen foglalhatók össze:

A. A totalitarizmust illetően:

a. a fasiszta, nemzetiszocialista ideológiák és rendszerek egyaránt totalitárius rendszerek, szemben a nem totalitárius (demokrata, paternalista
stb.) rendszerekkel;

b. nem lehet mindkét ideológiát és rendszert a totalitarizmus alá besorolni, mivel az elismerhető közös vonások ellenére nagy és alapvető
különbségek vannak közöttük.

B. A fasiszta és a nemzetiszocialista ideológiákat illetően

a. a két ideológia és társadalmi rendszer egy csoportba tartozik;

b. alapvető különbség van egyrészt az olasz, a spanyol, a portugál fasizmusok és másrészt a német, az osztrák, a magyar, a lengyel, a szlovák,
a román, a szerb, a horvát stb. nemzetiszocializmusok között.

C. A viták harmadik kérdésköre, hogy egyrészt a fasizmusok, másrészt a nemzetiszocializmusok, harmadrészt pedig a kommunizmusideológiák és
rendszerek egységesek vagy egymástól lényegesen eltérőek-e.

A fasizmusirodalom egyik markáns képviselője, Ernst Nolte 1963-ban (magyarul 2003-ban) megjelent, A fasizmus korszaka című könyvében
a fasizmust a következőképpen határozza meg: „A fasizmus olyan antimarxizmus, amely az ellenfelet egy radikálisan ellentétes, vele mégis
szomszédos ideológiával és csaknem azonos, mégis jellegzetesen átformált módszerekkel megsemmisíteni igyekszik, de mindig a nemzeti
önfenntartás és autonómia széttörhetetlen keretein belül.” (E. Nolte, 2003, 55.) E. Nolte maga rögtön hozzáteszi, hogy ez a definíció olyan tudományos
állítás, amelyet könyve egészével tud csak alátámasztani. Elismeri azt is, hogy fasizmusdefiníciójának minden szava magyarázatra szorul és vitatható.
Így például: „az ideológia”, a „marxizmus”, a „szomszédos”, az „ellentétes” kifejezések.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy – elismerve a fasiszta és a nemzetiszocialista ideológiák és rendszerek jelentős különbözőségét és a maguk
történeti és társadalmi egyediségét – egyaránt jellemző vonásaik:
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1. mindegyik totalitárius, vagyis olyan totális politikai és ideológiai rendszer, amelyben az állam/az állampárt totális igénnyel lép fel állampolgáraival
szemben, az egyén teljes alávetésére épülő, mindent meghatározó hatalom, és amely az ellenség teljes elpusztítására törekszik;

2. mindegyik nacionalista;

3. mindegyik szocialista;

4. a legtöbbje rasszista, de legalábbis a faji megkülönböztetés és egyenlőtlenség ideológiája (esetleg annak gyakorlata nélkül) jellemzi a fasiszta
és nemzetiszocialista ideológiákat és rendszereket.

A magyarországi nemzetiszocialista ideológiát és politikai programot legrészletesebben az 1938 tavaszán megjelent „A hungarizmus irányeszméi”
című, Hubay Kálmán által írott terjedelmes brosúra tartalmazta, amely a Nemzeti Szocialista Magyar Párt – Hungarista Mozgalom (1938 nyarától
Magyar Nemzeti Szocialista Párt – Hungarista Mozgalom) hivatalos ideológiája volt. A párt 1939. február 24-i betiltása után Nyilaskeresztes Párt
néven alakult újjá, és 1939. március 15-én tette közzé részben megújított programját. (A kettőt együtt, összevonva ismertetjük.)

A „Hungarista program” (1938) alapvető célkitűzése: „A magyar nemzetszocializmus megvalósítja az ősi magyar népi és nemzetvezéri elvet.”
A gazdasági életben az egyéni kezdeményezést meghagyják, de az a „népközösség” érdekeit nem sértheti. A kartelleket feloszlatják, a
kamatrabszolgaságot eltörlik, s „iparral rendelkező magas fokú földmívelő államot szervezünk”. A „halódó kisipart” állami hitellel felélesztik, a vagyon-
és jövedelemadókat csökkentik. A „nemzetközi szabad nagytőkés” rendszer kizsákmányoló jármából a

„nemzettőkés magántulajdon-rendszerbe vezetik át” a magyarságot. A munkavállalók

„munkakamarákba” egyesülnek, amelyek meghatározzák a nyereségből való részesedést, és arányuknak megfelelő képviselőket küldenek az
egykamarás képviselőházba. A „föld a magyar népközösségé”. Az irodalom és a művészet a „magyar nemzetiszocialista világszemlélet hordozójává”
válik. Az élet csak munkával tartható fenn, ezért a Nyilaskeresztes Párt programja (1939) követeli és tervezi a munkanélküliség teljes megszüntetését.
„Munkaalkotmányt” fogadnak el, a „munkaállam” a magánkézben lévő nagybirtokokat és ipari üzemeket felügyelet alá helyezi.

Az 1938-as és az 1939-es program egyaránt kinyilvánítja, hogy a Hungarista Mozgalom keresztény valláserkölcsi alapon és az évezredes magyar
„alkotmányosság fundamentumán” áll. A zsidóságot fajnak s nem felekezetnek tekinti, a zsidókérdést „szenvedélyek nélkül, higgadtan, de gyökeresen
és véglegesen” kívánják megoldani. A zsidók nem lehetnek teljes jogú magyar állampolgárok. „Zsidóval házasságot kötni (magyarnak) tilos.”
Tulajdonszerzésüket és tevékenységüket korlátozzák. Az 1939-es program kimondja: „Zsidómentes magyar államot akarunk.”

A fajelméleti alapokon nyugvó és szociális demagógiával átitatott magyarországi fasiszta szocializmus ideológiája, a „század vad alanya” (Németh
László) terrorhoz, öldökléshez és tömegmészárláshoz vezetett. Az osztályok vagy fajok likvidálására törekvő ideológiák, a „felfegyverzett eszmék”
előbb-utóbb emberek likvidálásához vezetnek. Ezért emel szót a nemzetiszocializmus és a bolsevik szocializmus ideológiájával szemben Németh
László 1943-ban Szárszón elmondott beszédében: „...ha az indulat vérengzik, annak még megvan a mentsége; a teóriának nincs.”
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A megújult szociáldemokrácia a második világháború után. A
Szocialista Internacionálé pártjai. Elvek és fő értékek

A második világháború után került sor a szociáldemokrácia második nagy megújulására, még jobban eltávolodva a klasszikus tudományos
szocializmus elméleti alapjaitól.

A Szocialista Internacionálé frankfurti Alapító Nyilatkozata 1951-ben leszögezte, hogy a szocializmus Európában született mint a tőkés társadalom
ellen tiltakozó mozgalom. A szocializmus propagandából gyakorlati erővé vált, és a korlátlan kapitalizmust korrigáló politikát folytat. Az állam
szabályozóan beavatkozik a gazdasági életbe, a szociáldemokrácia szorgalmazza a termelési eszközök köztulajdonának növelését, a magántőke
működési körének korlátozását és a gazdasági tervezés szükségszerűségét.

Az Alapító Nyilatkozat leszögezi, hogy: „A kommunizmus jogtalanul hivatkozik a szocialista hagyományokra; valójában a felismerhetetlenségig
eltorzította ezt a hagyományt. Olyan merev teológiát állított fel, amely összeegyeztethetetlen a marxizmus kritikai szellemével.” A szociáldemokraták a
tőkés kizsákmányolás megszüntetésével szabadságot és társadalmi igazságosságot akarnak teremteni. A kommunisták ezzel szemben a társadalom
osztályokra szakadását kívánják kiélezni annak érdekében, hogy egy párt diktatúráját vezessék be. A nemzetközi kommunizmus egy új imperializmus
eszköze, amely ahol csak hatalomra jutott, mindenütt eltörölte a szabadságot. A kommunizmus alapja a militarista bürokrácia és a terrorista politika
– írja az Alapító Nyilatkozat.

A nyilatkozat leszögezi: „szabadság nélkül nem lehet szocializmus”. A szocializmust csak demokrácia által lehet megteremteni. A nyilatkozat a
demokráciát akként határozza meg, hogy az nem más, „mint az emberek kormányzása emberek által, az emberek érdekében”. A „demokratikus
szocializmus” kifejezés a frankfurti nyilatkozatban szerepel először, amely később a szociáldemokrácia alapvető fogalmává vált. A „demokratikus
szocializmus” éles ellentétben áll mind a kapitalista jellegű, mind a totalitárius tervezés minden formájával. Nem követeli meg valamennyi termelési
eszköz társadalmi tulajdonba vételét.

A szociáldemokrácia ideológiájának továbbfejlesztésében jelentős szerepet játszott a Német Szociáldemokrata Párt 1959-ben elfogadott Bad
Godesberg-i programja. A program hangsúlyozza, hogy a „demokratikus szocializmus” a keresztény etikában, a humanizmusban és a klasszikus
filozófiában gyökerezik. A programból elhagyták a marxizmusra és a tudományos szocializmusra utalást. A „demokratikus szocializmus” számára
közömbös az egyének világnézete és vallási meggyőződése, „tiszteli az embereknek a hitre vonatkozó ítéletét...”. A demokráciát általános állam- és
életrenddé kell változtatni, ellenállva mindenfajta diktatúrának, totalitárius önkényuralomnak.

A Szocialista Internacionálé 1989 júniusában Stockholmban fogadta el azt az Elvi Nyilatkozatot, amely talán a legrészletesebben foglalkozik a
szociáldemokrácia, a „demokratikus szocializmus” alapértékeivel. A demokratikus szocialisták egy olyan demokratikus világtársadalmat kívánnak
megvalósítani, amelyben összekapcsolódnak egymással a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékei.

Az Elvi Nyilatkozat alapvető értékként jelöli meg a békét is. „A béke több, mint a háború hiánya.” Nem elegendő a békét a szuperhatalmak jóakaratára
alapozni.
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Az Elvi Nyilatkozat éles kritikát fogalmaz meg a globalizáció térhódításával szemben. Különösen fájdalmas Észak és Dél szembekerülése, a
környezeti kihívások és a környezeti katasztrófák veszélye, amely az egész világközösséget érinti. Az Elvi Nyilatkozat központi témája az emberi
jogok teljességének biztosítása, a politikai, a gazdasági és a szociális jogok garantálása a „társadalmi demokrácia megvalósítása” érdekében.

A demokratikus szocialisták ismételten elhatárolják magukat a kommunista szocializmusoktól. „A kommunizmus elvesztette azt a vonzerőt, amellyel
rendelkezett a munkásmozgalom egyes köreiben, vagy egyes értelmiségiek között az októberi forradalom után vagy a fasizmus elleni harc idején.”
Az Elvi Nyilatkozat elítéli a sztálinizmus bűneit, a tömeges üldöztetést és az emberi jogok megsértését, amelyek „hiteltelenítették a kommunizmus
eszméjét mint a demokratikus szocializmus alternatíváját vagy mint a jövő modelljét”.

A demokratikus szocializmus – a stockholmi Elvi Nyilatkozat szerint – olyan nemzetközi mozgalom, amelyet a közösen elfogadott értékek jellemeznek:

• a szabadság¸ amely minden személyt megillető jog a politikai kényszerítéstől való mentességre, céljai szabad megvalósítására és mindenféle
szolgaság elutasítására,

• az igazságosság és az egyenlőség értéke alapján tilos az egyének bármilyen hátrányos megkülönböztetése, és magában foglalja a jogok és
esélyek egyenlőségét, a szociális hátrányok ellensúlyozását, elutasít mindenféle (a politikai vagy gazdasági hatalomtól való) függőséget.

Az egyenlőségérték annak a kifejeződése, hogy minden emberi lény azonos értékű, s ez a feltétele az egyén szabad fejlődésének. Az egyéni
sokféleségek a gazdasági, a szociális és a kulturális egyenlőségben teljesednek ki.

• A szolidaritásérték humanista tradíción alapul, és mindenre kiterjedő együttérzést

jelent az igazságtalanság áldozatai, továbbá a közös emberi lét iránt.

A „harmadik út”: a szociáldemokrácia újabb megújulása18

Anthony Giddens (1938–) angol politológus, szociológus, filozófusprofesszor, a London School of Economics volt rektora (1997–2003) a harmadik
út ideológiájának és programjának a megfogalmazója. A gyakorlati politikában Tony Blair angol miniszterelnök és Gerhard Schröder német kancellár
nevéhez fűződik a „harmadik út” ideológiája és politikája az évezred fordulóján és annak elején.

Giddens abból indul ki, hogy a „jóléti konszenzus és állam”, amely a vezető ipari országokat az 1970-es évek végéig jellemezte, darabjaira hullott,
a marxizmus véglegesen elvesztette hitelét, a szociáldemokrácia nem tud választ adni a kihívásokra, bár van esélye – nemcsak arra, hogy túlélje,
de – arra, hogy fel is virágozzon mind az ideológia, mind a politikai gyakorlat síkján. Úgy tűnik – írja Giddens –, hogy a politikai eszmék napjainkban
elvesztették ösztönző erejüket, miként a politikai vezetők is vezetőképességüket.

A „harmadik út” az 1970-es években domináló szociáldemokrácia és az 1980-as éveket átható (thatcheri–reageni) neoliberalizmus – mások
elnevezésével a neokonzervativizmus – alternatívája.

18 Anthony Giddens: A harmadik út – a szociáldemokrácia megújulása. Agóra Marketing Kft., 1999.
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A „harmadik út” egyszerre próbál túllépni a régi típusú szociáldemokrácián és a neoliberalizmuson, de a szociáldemokrácia jövőjét jelenti.

Nincs egységes menetrend a szociáldemokrácia megújulására, de azonosak a problémák és a kihívások, amelyekre új válaszokat kell adni, új
programokat kell megfogalmazni.

A két túlhaladott modell: a klasszikus szociáldemokrácia (a régi baloldal) és a thatcherizmus vagy neoliberalizmus vagy neokonzervativizmus (az
új jobboldal).

Klasszikus szociáldemokrácia (régi baloldal)

• az állam átható részvétele a szociális és a gazdasági szférában

• az állam uralma a civil társadalom felett

• kollektivizmus

• keynesiánus keresletszabályozás plusz korporatizmus

• korlátozott piac: vegyes gazdaság, más néven szociális piacgazdaság

• teljes foglalkoztatás

• erős egalitarizmus

• átfogó jóléti állam, mely „bölcsőtől a sírig” oltalmazza polgárait

• lineáris modernizáció

• alacsony fokú ökológiai tudatosság

• internacionalizmus

• a kétpólusú világrend része

Thatcherizmus vagy neoliberalizmus (az új jobboldal)

• minimális állam

• autonóm civil társadalom

• piaci fundamentalizmus

• morális tekintélyelvűség plusz erős gazdasági individualizmus
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• a munkaerőpiac megtisztul, akárcsak az összes többi

• az egyenlőtlenség elfogadása

• hagyományos nacionalizmus

• szociális háló jellegű jóléti állam

• lineáris modernizáció

• alacsony fokú ökológiai tudatosság

• a nemzetközi rend realista elmélete

• a kétpólusú világrend része

(A. Giddens: i. m. 18.)

Az újonnan felvetődő kérdések, amelyekre a szociáldemokrácia választ kell hogy adjon és programot kell hogy kidolgozzon:

1. Milyen következményekkel jár a globalizáció?

2. Miféle individualizmus jellemző a modern társadalmakra?

3. Van-e még jelentése számunkra a jobboldaliság és a baloldaliság szavaknak?

4. Milyen politikai szerepvállalás várható el az egyéntől, az államtól, a civil mozgalmaktól?

5. Hogyan lehet az ökológiai problémákat szociáldemokrata politika alapján kezelni? A kérdésekre adandó válaszokat A. Giddens politikai
programpontokba sorolta. Az „öt dilemmára” adott válaszokat egységes rendszerbe foglalják a „harmadikutas értékek”:

• Az egyenlőség.

• Az elesettek védelme.

• A szabadság mint autonómia.

• A „felelősség nélkül nincs jog” elve.

• A „demokrácia nélkül nincs hatalom” elve.

• A kozmopolita pluralizmus.
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• A filozófiai konzervativizmus.

Ezen értékeket részletes programpontokban fejti ki Giddens. Ezek a programba foglalt értékek segítik át a polgárokat a globalizáció,a magánélet és
a természethez való viszonyunk megváltoztatásán, forradalmi jelentőségű átalakulásán.

A „harmadikutas” politika középpontjában változatlanul a társadalmi igazságosság szociáldemokrata értéke kell hogy álljon – hangsúlyozza A.
Giddens.

A nacionalizmus
A nacionalizmus a legtöbbet vitatott politikai eszme. A nacionalizmusról szóló viták legfőbb csomópontjai, kérdéskörei: a nacionalizmus tudományosan
leírható-e; a nemzet maga létező vagy csak „elképzelt” közösség-e; a nemzet történeti keletkezése; a nemzetek „önépítése”; a nacionalizmus mint
nemzetelvű politikai eszme közös ismérvei; korunk és a globalizált világ a nemzetek világa-e vagy a multikulturalizmusé, esetleg a kozmopolita
nemzeté (A. Giddens)?

Meghatározható-e tudományosan a nacionalizmus és a nemzet fogalma?
A nacionalizmus nem tudományos fogalom, nincs is nacionalizmustudomány – állítják nem kevesen – szemben például a három nagy (liberalizmus,
konzervativizmus, szocializmus) ideológiával. A nacionalizmus „elméletileg szegényes” más -izmusokhoz képest – írja Benedict Richard O’Gorman
Anderson (1936–). A nacionalizmus mint elméleti probléma és kérdéskör nem teremtett nagy gondolkodókat. A nacionalizmus gyakorlati politikai
kérdéskör, mindennapi érzelem és politikai gyakorlat.

A nemzet „alkalmatlan és reménytelenül zavaros” kifejezés ahhoz, hogy komoly tudományos elemzést folytassunk róla. Kérdéses, hogy a „nemzet”
kifejezés egyáltalán valós, ténylegesen létező entitás, kollektivitás, éppen ezért kérdéses az is, hogy a nemzeti mivoltot, a nemzeti dimenzió jelenségét
érdemes-e vizsgálni. (Lásd Charles Tilly és munkatársai: The Formation of National States in Western Europe. Princeton, Princeton University
Press, 1975.) A szerzők könyvükben a „nemzet” kifejezést és jelzőt „az egész államot átfogó” értelemben használják. Charles Tilly a kötet bevezető
tanulmányában azt írja, hogy a „nemzeti” továbbra is a politikai szótár egyik „legrejtélyesebb és legtendenciózusabb kifejezése”.

„Világunk nem a »nemzetek világa« – írja Rogers Brubaker (Nacionalizmus új keretek között. L’Harmattan kiadó, Atelier füzetek, Budapest, 2006)
– még ha ezt sokan állítják is –, hanem olyan világ, amelyben a nemzet mint társadalmi vízió és divízió kategóriája széles körben kifejti hatását,
széleskörűen intézményesült az állami gyakorlatban, a »nemzeti dimenzió« hirtelen és hatalmas erővel képes hatni. De mindebből nem következik,
hogy ez a világ a nemzetek – mint szubsztanciális, állandó kollektivitások – világa lenne.” A nemzet „elképzelt közösség” (Anderson, 2006). A nemzet
egyik, ha nem a legfontosabb vonása: a tagok névtelensége. „A nemzet az emberek olyan nagy közössége, amellyel a tagok anélkül azonosulnak,
hogy ismernék a többi tagot és e közösség alcsoportjaival bármilyen módon azonosulnának” – írja Ernest Gellner (Gellner, 1995).

A nacionalizmust mint nemzetközpontú, nemzetelvű politikai eszmét – annak történeti keletkezését, a nacionalizmus alapelveit, a nemzetet és annak
fogalmát, a haza és hazafiság ismérveit – megszámlálhatatlan mennyiségű tudományos könyv, vitairat taglalja.
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A nemzet meghatározásának nehézségét már Walter Bagehot (1826–1877) is elismeri, aki a XIX. századot mint a „nemzetépítés” nagy korszakát
írja le: „Ha önök nem kérdezik tőlünk, tudjuk, mi is ez, de nemigen tudjuk gyorsan megmagyarázni vagy definiálni.”

A nacionalizmus mint politikai eszme közös vonásai és alapelvei
A nacionalizmus mint nemzetelvű politikai eszme és gondolkodás Európában a XVIII. században keletkezett, a XIX. és a XX. század történelmét
alapvetően meghatározta. Az elmúlt két évszázad történelmét nem érthetjük meg a különféle nacionalizmusok és a nemzetek történelmi konfliktusai
nélkül.

A nemzetelvű politikai gondolkodás, a nacionalizmus alapelvei Anthony D. Smith (1933–; a London School of Economics and Political Science
professzora) szerint:

1. a világot nemzetek alkotják, s minden egyes nemzet sajátos jellemvonásokkal rendelkezik;

2. minden politikai hatalom forrása a nemzet;

3. a nemzet iránti lojalitás minden egyéb lojalitás felett áll;

4. valódi szabadság csak egy nemzettel való azonosuláson át valósítható meg;

5. a világ békéje és szabadsága a nemzetek összességének szabadságán és biztonságán alapszik;

6. a nemzetek csak saját szuverén államaikban lehetnek „szabadok”.

A nacionalizmus kifejezést a tudományos irodalomban rendkívül sokféle értelemben használják, a legismertebbek szerint:

1. a nacionalizmus „nemzetalkotás”, „nemzetépítés” (nation-building), a nemzet kialakulásának történelmi folyamata;

2. a nacionalizmus nemzeti érzés, nemzeti tudat, a nemzethez tartozás érzése, attitűdje;

3. a nacionalizmus olyan politikai mozgalom, amely a nemzeti státusz elismerésére vagy fenntartására törekszik;

4. a nacionalizmus olyan politikai eszme, ideológia, amelynek a középpontjában a nemzeti értékek ápolása, fenntartásuk, a nemzeti kultúra
fejlesztése, a gyakorlati politikában a nemzeti érdekek előtérbe helyezése áll.

A nacionalizmus mint politikai eszme közös vonásairól és a nacionalizmus szó használatáról rendkívül éles – olykor erősen érzelemtelített – viták
folynak a tudományos irodalomban is.

A nacionalizmusviták egyik oka az, hogy – szemben a többi politikai ideológiával – nem beszélhetünk általában vett nacionalizmusról. A nacionalizmus
mint „nemzetépítő” program, gyakorlati politika vagy ezt megvalósító politikai mozgalom, a nemzethez tartozás érzése stb. csak a konkrét
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nacionalizmusokban fejeződik ki. A nacionalizmus mindig egy meghatározott nemzethez kötődő érzésben, politikában, közösséghez tartozásban
mutatkozik meg, történetileg rendkívül változó formákban és érzelmekkel telítetten.

A konkrét nacionalizmusok közötti viták (a német és a francia nacionalizmusok ellentéte, a vallon és a flamand nacionalisták ellentéte, a spanyolok és a
katalánok vagy a baszkok nacionalizmusa) konkrét eredete, tartalma, mélysége, az ellenérzéseket kiváltó történelmi események, viták, sérelmek és a
nacionalista-nemzetelvű konfliktusok megoldására vonatkozó elképzelések minden nemzeti elvű ellentét esetén más és más, kezelésük, megoldásuk
vagy kiéleződésük annyira egyedi és konkrét, hogy összevetésre vagy netán közös ismérvek megállapítására nincs lehetőség. A török–görög ellentét
Ciprus ügyében csak a maga konkrétságában érthető meg, kezelhető, oldható fel, vagy válik a török nemzethez és a görög nemzethez tartozók
között éppen élesebbé a viszony.

A nemzet a történelemben
A nacionalizmus eszméjével és a nemzettel foglalkozó tudományos művek szerzői szinte egyöntetűen elismerték, hogy mind a modern nemzet, mind
a modern nemzethez kapcsolódó politikai eszmék a modern kor szülöttei.

A törzsek, törzsszövetségek (gens, genus, natio, populus), az etnikumok (nemzetiségek), a natiók, a népek és népcsoportok (birodalmi népek,
pl. Populus Romanus) mint közösségi formációk és történetileg változó társadalmi csoportok végigkísérik az emberiség történetét. Szinte minden
modern nemzet kialakulása egyedi, történelmi kialakulását tekintve változatos és eltérő események és körülmények között történt.

Az európai társadalmak fejlődésében a legrégebbi – bár változásokon és átalakulásokon keresztülment, de fennmaradt – közösségi forma
(szociológiai értelemben vett társadalmi nagycsoport, amely közös mi-csoporttudattal, megközelítően azonos szokásokkal, kultúrával, együttélési
szabályokkal rendelkezik) az a natio, vagyis a nemzet, a nemzetiség, amely nem azonos annak mai formájával.

A „nemzetiség” egy meghatározott területen élő nagyobb embercsoport, amelynek tagjait nyelvi és kulturális tényezők integrálják. A „nemzetiség”
legfontosabb összetartó ereje és integrálója a közös eredet hite és a közös történelmi múlt. A hosszú történelmi integráció és együttélés alakítja ki
a közös mi-csoporttudatot, amely elkülöníti az ők-csoporttól a „nemzetiséget”.

Az ókori „nemzetiséghez” képest eltérő és fejlettebb nagyközösségi forma a társadalom „politikai közössége”, a „politikailag szervezett nép”. Ilyen volt
a görög városállami keretekben létrejövő politikai társadalom, a koinon. A Római Birodalom politikailag szervezett társadalma, közössége a Populus
Romanus. „A társadalom nem bármiféle módon társult emberi közösség, hanem a jog és a közhaszon alapján társult sokaság közössége” (Cicero),
azaz a szabad polgárok közössége.

A „birodalmi népek” politikai közössége mellett, a birodalomba integrálva, illetve rajtuk kívül éltek a különböző barbár népek (gens), törzsek és
törzsszövetségek, amelyeknek tagjait nem a jogállás vagy a status, hanem a közös leszármazás kapcsolta össze. A „barbár etnikai” szerveződés és
a közös leszármazás tudata, számontartása több százezres törzseket, törzsszövetségeket kapcsolt össze.

A Római Birodalom felbomlásával alakulnak ki a középkori nemzetek: a „rendi nemzet”, amelybe a privilegizált csoportok (a nemesek, a városi
polgárok közösségei stb.) tartoztak. A „politikai társadalom” – nemzeti hovatartozásra tekintet nélkül–a társadalom rendjeivel volt azonos. A politikailag
szervezett nép belső összetartó ereje az alárendeltség, az uralkodóhoz fűződő alattvalói viszony.
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A modern nemzet és nacionalizmus a nagy francia forradalom idején és azt követően, a XIX. és a XX. században jött létre.

A „nemzetiség” és a „nemzet” a magyar történelemben
Szűcs Jenő munkásságának egyik központi témája a középkori nemzettudat kialakulása Európában és a magyar nemzettudat fejlődése a honfoglalás
előtti időktől a modern nemzettudat kialakulásáig.19

A gentilis nemzettudat
Szűcs Jenő történész szerint a honfoglalás előtti magyarság hétmagyar neve és nemzet(ség) megjelölése két tényezőre utal: az egyik a politikai
integráció, a törzsek szilárd uralmi szervezetbe fűzése, a másik az etnikai hagyomány integrációja, a domináns magyar törzs eredettudatának az
általános elfogadása (Szűcs, i. m. 1. 355.). Az eredethagyományon kívül az ősök hőstettei, háborúi, a hősi énekek és mondák az egész nép közös
történeti sorsát tudatosították. A pogány hitvilág és a barbár jogrendszer „ideologikus” elemeiben összegeződött egy archaikus etnoszociológiai mi-
tudat. A gentilis nemzettudat szerint a magyar (magyeri) nevű szimbolikus eredetközösség, nemzet(ség) egyazon törvényű közösség, amely a közös
hagyomány és szokásvilág alapján önmagát (a mi-csoportot) egységes társadalomnak, népnek fogadta el (Szűcs, i. m. 1. 356–357.).

A rendi nemzet és nemzettudat
Az ezredfordulót követően, a XI–XIII. században az előbb leírt „gentilis” szemléletmód és tudati struktúra átalakul, lebomlik, elhomályosul és a XI–
XIII. században fokozatosan kialakuló új nemzettudatnak adja át a helyét, a keresztény-feudális tudatvilágnak és szemléletmódnak, amely merőben
ellentétes volt a szimbolikus eredetközösségen, a közös törvényen alapuló nemzettudattal.

A prefeudális időkben a régi magyar nemzet (elsődlegesen „nemzetség”) tagjának az számított, aki a nép kötelékének, a jog- és tradícióközösségének
a tagja, a törvényének részese, vagyis a szabad harcos számított magyarnak (Szűcs, i. m. 1. 505.).

Az ezredforduló utáni új struktúrában másfajta szemlélet és felfogás kerül előtérbe: Ungarus, Hungarus az a személy, aki a király alattvalójának számít,
a király népébe (gens sua) tartozik, és a királyság területén él. Kialakul a „rendi nemzet”, a „nemesi nacionalizmus”. A „rendi-korporatív” szerveződés
előrehaladásával – ahogyan az Európában is előre halad – a „nemzet” azonosul a corpus politicum fogalmával, a communitas (universitas) regni
kategóriájával.

A rendi, nemesi nemzettudat és felfogás lényege Szűcs Jenő szerint:

• a társadalom szuverén közösségekből, universitásokból és rendekből épül fel, a nemzet tagjai között jogegyenlőség van,

• a nemzet tagjai egymás iránt és a feljebbvalók iránt hűséggel (fidelitas) tartoznak,

19 Lásd Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Tanulmányok. Gondolat kiadó, Budapest, 1974. Társadalomtudományi könyvtár sorozat (a továbbiakban: i. m. 1.); Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat
kialakulása. Balassi kiadó – JATE – Osiris kiadó, Budapest, 1997. Szerkesztette és az Utószót írta: Zimonyi István (a továbbiakban: i. m. 2.).
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• az állam szuverenitása a nemzet szuverenitásán alapul, azaz az állampolgári hűség megszeghető a nem nemzeti eszmét képviselő állammal
szemben.

A háromféle nemzetfogalom
A középkori, sőt a XVIII. század előtti Magyarországon – Szűcs Jenő szerint – háromféle nemzetfogalom és ténylegesen létező magyar nemzet
mint közösség létezett:

1. Legtágabb értelemben „magyarnak” (Hungarus) számított és a gens Hungarica tagja volt, aki a regnum Hungariae alattvalója volt.

2. Az előző Hungarus (Magyar) szemlélet elismerte és elfogadta mindazok saját, külön identitását, akik nemzetük (natione), azaz eredetük, nyelvük
és szokásaik (lingua et moribus) alapján csoportként elkülönültek a magyarságtól. (Ma etnikai kisebbségnek nevezhetnénk őket.)

3. Végül egy harmadikfajta nemzetet alkottak azok, akik a rendi-korporatív értelemben szerveződő Natio Hungarica kereteibe tartoztak, az ország
privilegizált testületeinek (corpus) a tagjai, akik az Országgyűlésben képviselettel rendelkező politikai közösségeknek (communitas regni) a tagjai.

A háromféle nemzet-közösség:

• a területi – alattvalói nemzet,

• a nyelvi – kulturális nemzet

• és a politikai nemzet (corpus politicum)

a valóságban is létezett, és sok évszázadon keresztül együtt élt egy többnyelvű rendi „államszervezet” keretében. „Egyébként a struktúra lényegéhez
tartozott, hogy nem rejlett benne a döntés kényszere. Mindenki mintegy beleszületett a maga kettős vagy hármas »nemzeti« statusába, maguk a
megosztott identitások pedig jól megfértek egymással” – írja Szűcs Jenő.

A modern nemzeteszme, pontosabban a modern nemzeteszmék, nacionalizmusok viszonylag fiatal képződmények, a XVIII. század utolsó évtizedéig
nyúlnak vissza. Kialakulásukat a modern nemzetek megszerveződésének köszönhetik.

A modern nacionalizmusok elősegítették a modern nemzetek kialakulását, a „nemzetépítés” történelmi folyamatait, de legalább ennyire igaz az is,
hogy a modern államnemzetek és nemzetállamok erjesztették is a nacionalizmusokat.

A modern nemzet és nemzeteszme
Szűcs Jenő szerint a modern „nemzetiség” a történelem igen régi képződménye. A „nemzet”, ahogy ma értjük, viszont csak a XVIII. század vége óta
létezik. Újabban az elmúlt két évszázadot egyesek a „nacionalizmusok korszakának” is nevezik.
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• A modern nemzet és nacionalizmus történelmi alapja a „nemzetiség”, vagyis egy meghatározott területen élő nagyobb embercsoport, amelynek
egységét a közös nyelv és a közös kultúra, a közös szokások, erkölcsök, tradíciók biztosítják. A legfőbb belső összetartó erő a közös eredet hite,
amely egy közös mi-csoporttudat kialakulásához vezet, és azt tartja fenn. A személyes ismeretséget a közös származástudat, a közös nyelv és
kultúra helyettesíti.

• A nemzeti keretekben élő politikai közösség a szabad polgárok közössége („a jog és a közhaszon alapján társult sokaság szövetsége” – Cicero).

A „politikailag szervezett társadalmat” – a birodalom népét – az uralkodónak való alávetettségi viszony integrálja a XIX. század után a nép
egészének „beemelésével” a politikai társadalomba; s ezáltal a nép egésze a politikai nemzet részévé válik.

• A politikai nemzet részévé vált szabad polgárokat fűzi a „nemzetiséghez” (újabb kifejezéssel és szerveződésként: a nemzethez).

A modern nacionalizmus genetikusan és tipológiailag két ágra oszlik Szűcs Jenő szerint: az államnemzetre és a kultúrnemzetre.

„Az államnemzet jellemzői: a nyelvi, kulturális és állampolitikai keretek a kései feudalizmus idején egységgé formálódtak; erős polgársággal
rendelkezik, s a politikai társulás új képlete radikális fordulathoz kötődik. Erre a klasszikus példa a franciaországi fejlődés és forradalom. A
kultúrnemzet esetében a koncepció a nyelvi-kulturális faktoron alapul, ugyanis az etnikai-nyelvi és állami-politikai keretek nem esnek egybe. Mivel a
nemzetformálásban elsősorban a nemesség játszotta a döntő szerepet, annak időtlen, messzi múltba visszautaló momentumait hangsúlyozta. Ez a
forma elsősorban Közép-Európára jellemző, ugyanis itt hiányzott a nemzeti államkeret és a polgári átalakulás radikális fordulata. (…)

A magyar nacionalizmus olyan altípus, amelynél volt ugyan egy középkori előzménynek tekinthető államkeret, azonban ennek megszűnte után a
középkori állam hagyományait a rendiség őrizte meg. A XIX. századi magyar nemesség, amelynek a modern nemzet kialakításában meghatározó
szerepe volt, a Habsburgok ellen a magyarságot kultúrnemzetként, a magyarországi nemzetiségekkel szemben pedig államnemzetként definiálta.”20

(Szűcs, i. m. 2. 430–431.)

Nacionalizmustípusok a történelemben
A modern nemzetek kialakulása az 1789-es francia forradalomhoz és az azt követő évtizedekhez, évszázadokhoz köthető Európában. Minden
modern nemzet (a francia, az olasz, a német, a magyar, a lengyel, a román, a zsidó nemzet) sajátos történelmi, társadalmi folyamatok eredményeként
és hatására jött létre.

20 „Éppen ezek az elemek és tételek alkalmasak arra, hogy a legvilágosabban és leginkább félreérthetetlenül megragadjuk azt, ami a »nemzet« modern fogalmában az ismérvek sokféleségén túl
közös, s határozottan elválik a történeti tartalmaktól. Csak a legfontosabb háromra korlátozódva, az egyik ilyen tétel (ill. követelmény), hogy minden ember egy bizonyos nemzethez tartozik (vagy
kell, hogy tartozzék), s viszont: minden nemzetnek az azt alkotó individuumok elvileg egyenlő tagjai. (A 18. sz. előtt a natio különféle koncepciói szerint valaki nyelvi, regionális vagy rendi értelemben
egyidejűleg többféle „nemzet” tagja lehetett, a formális jogegyenlőség fogalma pedig ismeretlen volt.) A másik maga a nemzeti szuverenitás merőben új koncepciója, melynek értelmében a politikai
hatalom és szervezet, maga az állam a „nemzet” fogalmának függvénye: csakis a nemzeti szuverenitást kifejező állam legitim; ha ilyen nem létezik, létre kell hozni. (…) Végül a szóban forgó modell
értelmében a nemzet par excellence politikai lojalitás tárgya, sőt e viszonylatok közt domináns helyet foglal el; a lojalitások konfliktusa esetén, ha pl. az állam nem fejezi ki a nemzeti koncepciót, az
állampolgári hűség eszmeileg legitim módon megszeghető a nemzethez való hűség jegyében. (A 18. sz. előtt valamely nemzetiséghez való tartozás önmagában általában nem politikai kötelék, s mint
a csoportlojalitások egyik neme, típusos módon alárendelődik az individuumot kötő politikai fidelitas sokféle formájának.)” (Szűcs, i. m. 1. 208–208.)
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Az egységes nemzetté válás folyamatának nincsen egyetlen „királyi útja”. A modern „nemzetté válás”, az egységes államnemzet-építés (nation-
building) vagy a nemzeti lét és forma kiharcolása és elismertetése egy többségi „államnemzet” keretében, illetve mellett megismételhetetlen és egyedi
történelmi folyamatok eredménye. Kétségtelen tény, hogy a polgári forradalmak – a politikai szabadságjogok és a jogegyenlőség kiterjesztésével –
óriási lendületet adtak a nemzeti öntudatra ébredésnek, a többségi vagy/és a kisebbségi nemzetek politikai megszerveződésének oktatási és kulturális
autonómiára törekvéseiknek vagy a többségi nemzetállam kereteiből való kiszakadásnak. Ez történt a többségi magyar nemzetállam feldarabolásával
és a környező országok kis nemzeti államainak a megalakulásával a trianoni békeszerződés után.

A modern nemzetek kialakulását, a nemzeti öntudatra ébredés pillanatától a „nemzeti lét” és „nemzetként való megnyilvánulás” eseményeit különböző
nacionalizmusmagyarázatok és nemzeti eszmetörténetek szeretik konkrét történelmi eseményekhez kötni.

• A francia nemzet és a nemzeti gondolat megteremtésében és tudatosításában jelentős szerepe volt (Honoré Gabriel Riqueti, Comte de) Mirabeau
(1749–1791) és Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836) vitájának arról, hogy a francia nemzet része-e az egész nép. Sieyès 1789. januári
röpiratában fejti ki, hogy a nép mint tömeg közvetlenül és szervezetlenül nem képes kinyilvánítani akaratát. De a „közös törvények alatt élő” és
„az azonos törvényhozás által képviselt polgárok mind tagjai a nemzetnek”. A nemzet tehát nem más, mint „közös törvények alatt élő és azonos
törvényhozás által képviselt állampolgárok együttese”.

A francia „nép” a képviseleti állam és a jogegyenlőség révén vált „nemzetté”.A szuverenitás alapja a nemzet („minden szuverenitás elve a
nemzetben lakozik”). A nemzet: a törvény előtt egyenlő egyének szövetsége, akik egységes és oszthatatlan szuverenitással rendelkeznek. Ez az
egységes nemzetállam és a nemzeti szuverenitás deklarálása a modern francia nemzet megteremtésének a pillanata.

Az egységes francia nemzet politikai és jogi deklarálásához csatolják sokan az 1792. szeptember 20-i valmyi csatát, amikor is a szedett-vedett,
innen-onnan toborzott francia hadsereg a nála sokkal jobban kiképzett és felszerelt porosz hadsereg csapatai ellen a „Vive la Nation” csatakiáltással
indult harcba és állt helyt. Visszaemlékezések szerint a csatát megtekintő német írófejedelem, Goethe ennek hatására nyilatkozta az ütközet után,
hogy „ez a nap és ez a hely új korszakot nyit a világtörténelemben”.

• A német Johann Gottfried von Herder (1744–1803) – egykori königsbergi diák és Kant tanítványa –, aki üdvözölte és nagyra értékelte a „francia
nép” tettét, jelentős és nagy hatású hagyományt teremtett a modern német nemzettudat, a „kulturális nemzet” eszméjének a kidolgozásával.

A herderi nemzetfogalom összekapcsolódott a német nemzeti mozgalom kezdeti szakaszával, annak antifeudális elemeivel. Herder gondolatainak,
nemzetfelfogásának a legnagyobb és leghatásosabb eleme az a célkitűzés, hogy „a legerősebb szálakkal, szellemiekkel fűzze össze Németország
tartományait”. Németország egysége „szellemében”, „nyelvében” és „irodalmában” van – vallotta Herder.

Herder szerint a nemzet „organikus közösség”, amelybe tagjai beleszületnek, és az organikus közösséggel együtt kapják és sajátítják el a közös
nyelvet. A nyelv és a nemzet között szétszakíthatatlan kapcsolat van. Mindkettőt csak egymásból lehet megmagyarázni. A nyelv mindig egy népnek
a nyelve: „az országnak, a népének és történetének lenyomata”.

A nemzeti közösség összetartó eleme „a népek genetikus szellemének és jellemének” közös vonásai, amelyek fakadnak az „égtájból”, „az
életmódból”, a „neveltetésből”, az „erkölcsök szelleméből”. Elismeri, hogy ezek – a „népszellem” (Geist des Volkes), a „néplélek” (Seele des Volkes),
a „nemzet szelleme vagy géniusza” – épp annyira megmagyarázhatatlanok, mint amennyire kiolthatatlanok.
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A nemzet önazonosságát Herder szerint a nyelv biztosítja a kultúra, a filozófia, a tudomány területein egyaránt.21 Németországot és a német
nemzetet mint szellemi egységet irodalma és a nyelve teremtette meg – írja Herder.

A modern német nemzet megteremtésének eszköze a közös nyelv és a közös kultúra, összekapcsolva a német nemzeti géniusszal.

• Sok szerző a „nemzetállam” első teoretikusai között említi az olasz Niccolò Machiavellit (1469–1527). Kétségtelen tény, hogy Machiavelli A
fejedelem (írta 1513 őszén, első nyomtatott kiadása 1532-ben jelent meg Rómában, pápai indexre téve 1559-ben) című művének utolsó (XXVI.)
fejezete a következő címet viseli: Buzdítás Itália elfoglalására és a barbárok keze közül való kiszabadítására.

Machiavelli azt írja a Fejedelemnek (Firenze fejedelméről van szó), hogy egész Itália népe azért könyörög Istenhez, hogy küldjön valakit, aki
megváltja a „barbár gyalázattól” Itáliát, és felszabadítja azt. Szükséges egy hadsereg, hogy általa és az „itáliai virtussal megvédhessük magunkat
az idegennel szemben”. Itália népéről (népeiről) mint „olaszokról” beszél, akiknek közös célja Itália felszabadítása, mivel „mindenkinek büdös már
ez a barbár uralom” – írja Machiavelli. Az „egységes területre” (Itália), az „olasz népre”, a Mi-tudattal rendelkező csoportra, az olasz kultúrára és az
Ők-csoportot jelentő „barbárokra” hivatkozás kétségtelen egységes nemzettudatra és azonos politikai célkitűzésekre utal. Az olasz „területállam”
és „nemzetállam” megteremtésére végül is csak mintegy 250 év múlva (1871-ben) került sor. A „nemzetépítés” (nation-building) igazán a nemzeti
állam megteremtése után gyorsult fel Itáliában.

• A XX. század végén, sőt napjainkban is tanúi vagyunk nemzetek kialakulásának és újfajta nacionalizmusok működésének.

Rogers Brubaker a nemzetépítésre törekvő nacionalizmusok két alapvető változatát különbözteti meg, amelyekre a nacionalizmusirodalom nem
fordít elegendő figyelmet.22

a. Az első nacionalizmustípus az „államra törekvő”, a nemzetállam megalkotását célzó nacionalizmus.

b. A második nacionalizmustípus a már meglévő állami-politikai, szervezeti és intézményi rendszerre támaszkodó és azt felhasználó
nemzetformáló, nemzet-előmozdító vagy nemzetiesítő nacionalizmus, amelynek célja „a politikai intézményrendszer etnicizálása”, etnikai-vallási
kultúrával való „átitatása”.23

Ilyen „nemzetiesítő” államok voltak az Oszmán, a Habsburg és a Romanov Birodalmak hanyatlása után kialakult új államok. Ezek nemcsak
nemzetállamok voltak, hanem olyan „nemzetiesítő államok”, amelyek „egy bizonyos etnokulturális államalkotó nemzet birtokában levő és céljait
szolgáló államként értelmezhetők, amelyek nyelvét, kultúráját, demográfiai helyzetét, gazdasági jólétét és politikai hegemóniáját az államnak kell
megvédenie és előmozdítania” (R. Brubaker).

21 Herder hatalmas lökést adott a német nyelvújító mozgalomnak, az anyanyelv tisztaságának és nemzeti jellegének fejlesztéséhez. Kantot, A tiszta ész kritikája íróját szigorúan bírálta: „a kritikai
filozófia barbarizmusokkal borította el a tudományos nyelvet”. Kant egy mesterséges nyelvet teremtett, amellyel tönkretette és meggyűlöltette „szellemének eszközét”.
22 Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között. L’Harmattan – Atelier Kiadó, Budapest, 2006.
23 Idevágó munka pl. Deutsch, Karl: Nationalism and Social Communication. Cambridge, Mass., 1953.
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A „nemzetiesítő” államok modelljei alakultak ki a trianoni békeszerződés után Magyarország határai mentén a két világháború között, vagy
idesorolható a két világháború közötti Lengyelország is R. Brubaker szerint.

A „nemzetiesítő” államok modelljei figyelhetők meg a mai új nemzetállamokban is, amelyek a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia
utódállamai.24

A „nemzetiesítő” államnemzetek és nacionalizmusok három jelentős alternatív modellje vethető fel R. Brubaker szerint:

• Az egyik, a „polgári állam” modellje, amelyben minden állampolgár birtokában van az állam, és az állam minden polgár céljait szolgálja, tekintet
nélkül nemzeti vagy etnikai hovatartozásukra.

• A másik modell a két- vagy soknemzetiségű államok modellje, amelyekben két vagy több államalkotó nemzet birtokában van az állam, és szolgálja
azokat. (Lásd Belgium vagy Svájc.)

• A harmadik modell, a kisebbségi jogi modell, amelyben az állam nemzeti állam, de nem nemzetiesítő, és a kisebbségi csoportok tagjai nemcsak
állampolgári minőségükben egyenlőek, de bizonyos specifikus kisebbségi jogokkal is rendelkeznek, főleg a nyelvhasználat és az oktatás területén,
ezáltal védve őket a nemzetiesítő asszimilációtól.

R. Brubaker az új nacionalizmusok között megkülönbözteti egyrészt az „anyaországi nacionalizmusokat”, amelyek politikája túlnyúlik a nemzetállam
területén kívül élő, más államokban kisebbségi etnikumként létező anyanemzet tagjai felé.

Másrészt léteznek a „kisebbségi nacionalizmusok”, amelyek politikája kapcsolódik az adott nemzetállam többségi nacionalizmusához, esetleg annak
„nemzetiesítő” államnemzeti formájához és az anyaországi nacionalizmushoz egyaránt (Brubaker, 2006).

Nemzetfogalmak. Megközelítési módok, felfogások
Az szinte természetes és érthető, hogy a nemzet fogalmával, meghatározásával foglalkozó hatalmas tömegű tudományos irodalom szerzői között
nincs egyetértés a nemzet tudományos fogalmát illetően. Már a nemzetfogalom vizsgálati szempontjait és kiinduló tételeit illetően is szélsőségesen
eltérő álláspontok léteznek. Néhányat ezek közül felidézünk.

24 „A tulajdonjog és az etnonacionális jogosultság intézményesült tudata ma is megvan, de már lényeges hatalom csatlakozik hozzá. Az utódállamok elitjei ezeket a jogköröket tudják felhasználni
államaik »nemzetiesítésére«, arra, hogy teljesebb mértékben az államalkotó nemzetük birtokában lévő és céljait szolgáló politikai intézményrendszerekké tegyék azokat.

Az etnokulturálisan meghatározott, az állam »tulajdonjogával« rendelkező államalkotó nemzet szinte minden új államban élesen különválik az állampolgárok összességétől*; elitjeik pedig – vagy
legalábbis elitjeik fontos részei – úgy reprezentálják az államalkotó nemzetet, mint amely meggyengült és elmaradt a fejlődésben a korábbi diszkrimináció és elnyomás következtében. Még olyan
nemzeteket is ebben a szellemben reprezentálnak, amelyek domináltak a korábbi soknemzetiségű államokban, Oroszországban és Szerbiában. Hogy ezt kompenzálják, úgy tekintenek az új államra,
mint amelynek joga, s voltaképpen felelőssége, hogy megvédje és előmozdítsa az államalkotó nemzet kulturális, gazdasági, demográfiai és politikai érdekeit.

*A kivételek között van a Cseh Köztársaság, Szlovénia és Örményország, ahol a lakosság túlnyomó többsége az államalkotó nemzethez tartozik, valamint a Belarusz Köztársaság és Ukrajna, ahol az
államalkotó nemzet és az oroszok – akik mindkét államban a legnagyobb kisebbséget jelentik – közti határvonal elmosódik. Észtországban (és kisebb mértékben Lettországban) az állampolgársággal
rendelkező lakosság viszonylag homogén, de az állam teljes lakossága nem: ez az eltérés annak a nemzetiesítő politikának a következménye, amely az államalkotó nemzet érdekeinek védelmére
hivatkozva mindmáig kizárja a nem észt és nem lett lakosság zömét az állampolgárságból.” (R. Brubaker: i. m. 108.)
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A nemzet definiálhatatlanságának koncepciója
• A nemzet létező, valóságos, de meghatározhatatlan. A nemzetnek nincs tudományosan meghatározható, körülírható fogalma.

Ha nem is kérdezik meg tőlünk, hogy mi a nemzet, mi akkor is tudjuk, hogy mi az, de nem tudjuk gyorsan, röviden megmagyarázni vagy definiálni
(Walter Bagehot).

• A „nemzet” alkalmatlan és „reménytelenül zavaros kifejezés” ahhoz, hogy valós entitást és kollektivitást írjunk le vele. Éppen ezért nem is érdemes
a „nemzeti mivoltot” vagy a nemzeti dimenziót vizsgálni.

A nemzet a politikai szótár „legrejtélyesebb és legtendenciózusabb kifejezése”. Helyette az államot kell vizsgálni. (Lásd Charles Tilly és
munkatársainak álláspontját: Tilly, Charles [ed.]: The Formation of the National States in Western-Europe. Princeton University Press,
Princeton,1975.)

• A nemzet nem valós, hanem egy „korlátok közé szorított”, „elképzelt közösség” (imaginarius), amelyre jellemző a tagok egymás számára való
anonimitása (névtelensége). A nemzet tehát emberek közössége, amellyel a tagok anélkül azonosulnak, hogy személyesen ismernék egymást,
és csak szimbolikus intézmények, hitek kapcsolják össze tagjait. (Anderson, B.: Imagined Communities. E. Gellner, London, 1983.)

A nemzet „nem szubsztanciális”, nem valóságosan is létező entitás, nem szociokulturális jelenség.

A nemzet valóságos, történetileg kialakult, változó és „gyakorlati”
társadalmi csoport

A nemzet a „múltban gyökerezik”, de a „jelenben hat” cselekvéseink révén. A nemzet nem örök, változik, és a nemzeteknek van kezdetük, és lehet
végük is a történelemben (Ernest Renan).

A nemzet valóságos, szubsztanciális létező, tartós társadalmi képződmény, szociológiai értelemben vett társadalmi csoport, amelynek kontinuitása
van, a társadalmi élet gyakorlati folyamataiban létező és ható sajátos entitás.

A nemzet egy adott területhez kapcsolódó és ott élő állampolgárok összessége. A terület és az állam által összekapcsolt közösség a nemzet,
amelyben az állampolgárok szubjektíve összetartozónak tekintik magukat. Az integráció alapja a nemzeti identitás és a lojalitás.

A nemzet „gyakorlati kategória”, amely intézményesült formák és esetleges (kontingens) formák megnyilvánulása (R. Brubaker).

A nemzet „szellemi princípium”. „A nemzet: lélek, szellemi alapelv.” A nemzet múltbeli emlékek gazdag örökségének közös birtoklása, a közös tettek
emléke a múltból és közös akarat a jelenben, hogy a jövőben is nagy cselekedeteket hajtsunk végre (E. Renan).

„A nemzet tehát egyetlen roppant szolidaritás…”, a múlt és a jelen foglalata, szándékunk közös kifejezése, hogy „folytatni kívánjuk a közös életet”.
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„Egy nemzet léte (elnézést a metaforáért) mindennapos népszavazás, mint ahogy az egész élet az élet folytonos igenlése.” (E. Renan)

A nemzet a marxista–leninista irodalomban
A marxisták között a legszélesebb körben elfogadott nemzetdefiníciót Joszif Visszarionovics Sztálin (1878–1953) dolgozta ki. Sztálin 1912-ben,
néhány hónapos bécsi tartózkodása idején fogalmazta meg a később kanonizált definíciót. „A nemzet az emberek történelmileg kialakult tartós
közössége, mely a nyelvnek, a területnek, a gazdasági életnek és a kultúra közösségeiben megnyilvánuló lelki alkatnak alapján keletkezett.”

Sztálin láthatóan rövid összefoglalását adja a nemzet fogalmáról szóló és az általa olvasott, ismert korabeli művek alapján. A nemzetet az osztályhoz
képest másod-harmad rendű társadalmi köteléknek tartották a marxisták, elfogadva Marx tételét: A munkásoknak nincs hazájuk! (Az eredeti –
majdnem szó szerint átvett – megfogalmazás Mirabeau-tól származik a francia forradalom idejéből: A szegényeknek nincs hazájuk!) A marxista
történelem- és társadalomfelfogásban a „történelem igaz alanya”: a proletariátus, amely szemben áll saját nemzeti burzsoáziájával és a nemzetközi
tőkével. A munkásosztályok internacionalista szolidaritása és győzelme után a nemzeti elkülönülések történelmileg gyorsan megszűnnek (Világ
[Minden nemzet] proletárjai egyesüljetek!).

Az 1912-es sztálini nemzetfogalom tulajdonképpen csak tömör összefoglalója a Marx, Engels és elsősorban a német és osztrák marxisták elméleti
tételeinek és vitáikból levonható következtetéseiknek. (Lásd Karl Kautsky, Rosa Luxemburg és Lenin vitáit, illetve az osztrák Karl Renner és Otto
Bauer nézeteit.)

Kétségtelen tény, hogy Marx és Engels tudományos módszerességgel nem vizsgálták a nemzet fogalmát és jellemző ismérveit sem történeti, sem
szociológiai szempontból. Szemléletüket és felfogásukat forradalmi röpiratokból, kül- és belpolitikai elemzésekből lehet összegezni, kihámozni.25

Nézeteik lényege a nemzetről: a nemzetek létező társadalmi és történelmi közösségek, amelyeket a nyelv és a nemzeti együttérzés, valamint a közös
kultúra kapcsol össze. A nagy nemzetek jutottak legtovább a kapitalizmus útján, amelyeket támogatni kell a reakciós, abszolutista nagy birodalmakkal
– pl. a cári Oroszország – és a kis, elmaradott nemzetekkel – pl. Szerbia vagy Csehország – szemben. A proletároknak nincs hazájuk, a forradalmi
osztályharcot saját nemzeti burzsoáziájuk ellen kell, hogy folytassák.

A nacionalizmust ott támogatják, ahol az a feudalizmus vagy a burzsoázia uralma ellen irányul, például a korabeli Írországban.26

A nemzeti függetlenség kivívása, a saját állam megteremtése a társadalmi fejlődés előfeltétele, de csak egy lépés a nemzetközivé szélesedő
forradalmi osztályharcban.

A nemzeti proletariátusok (vö. a Kommunista kiáltvány politikai felhívását: Minden nemzet proletárjai egyesüljetek!) feladata a nemzetközi osztályharc
keretében saját nemzeti burzsoáziájuk hatalmának a megdöntése.

Karl Renner és Otto Bauer továbbléptek a nemzetállam megteremtésének és a nacionalizmusnak pusztán az osztályharc és a proletárforradalom
folyamatában számba jöhető egyik eszközként való értékelésen.

25 Lásd: Davis, Horace B.: Nationalism and Socialism: Marxist and Labour Theoris of Nationalism. London, New York, 1967; Cummins, Ian: Marx, Engels and National Movements. London, 1980.
26 Lásd: Anthony D. Smith: A nacionalizmus és a történészek című tanulányában írottakat. In: Nacionalizmuselméletek. (Szöveggyűjtemény) Rejtjel kiadó. Budapest, 2004. Szerk.: Kántor Zoltán.
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Mindketten elismerik, hogy a nemzet „sorsközösség, amely saját karakterrel és kultúrával rendelkezik”. A nemzeti kötelék akár erősebb is lehet az
osztálykötelékeknél a közös történelem, a kultúra közössége, a közös együttlétezés következtében, ezzel K. Renner és O. Bauer elég jelentősen
el is távolodik Marxék álláspontjától.

O. Bauer ragaszkodott ahhoz, hogy az egyénnek joga van megválasztani kulturális nemzetiségét.

A középkori és a feudális állapotokhoz képest, amikor is az arisztokrácia, a nemesség, a papság, majd később a polgárság és a tanult középosztály
alkotta a nemzetet, a szocializmus kibővíti a nemzet bázisát, bevonva a nemzetbe a munkásosztályt. 1899-ben az Osztrák Szociáldemokrata
Munkáspárt brüni kongresszusa – ebben a szellemben – követelte a „nemzetiségek demokratikus szövetségi államának” megteremtését.27

Az ún. sztálini nemzetfogalom, bár kétségtelenül korrekt, de csak szegényes és leegyszerűsített összegzése egy elég széles körű és magas
színvonalú vitának, amelyet elsősorban német és osztrák szociáldemokrata teoretikusok írásaiban találhatunk meg.

A nemzetfogalom magyarázata
A nemzet, illetve a rávonatkozó nemzetfogalom összetevőit nem lehet történelmi időszakoktól, a nemzetek kialakulásának, a „nemzetépítésnek” a
konkrét és változatos körülményeitől függetlenül, taxatív (kimerítő és pontos) felsorolással vagy normatív előírással (csak azok az emberi közösségek
tekinthetők nemzetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek a pontosan meghatározott és felsorolt 7-8-9-10 stb. feltételeknek) meghatározni.

A „nemzetiségek” és a nemzetek kialakulásának szinte áttekinthetetlenül gazdag, változatos, egyedi útja csak azt teszi lehetővé, hogy a nemzetként
való létezés megközelítő ismérveit, dimenzióit számba vesszük, ismételten hangsúlyozva a nemzetté válás, a nemzeti létezés kimeríthetetlenül
változatos, gazdag és egyedi történeti útjait és formáit.

1. A nemzet történelmi képződmény és kategória. Egyes szerzők szerint a nemzet csak a modern kor szülötte (vö. Eric J. Hobsbawm). Mások szerint
a nemzet valamilyen formában ősidők óta létező, de/és változó emberi közösség.

A nemzeti közösségek és a nemzet fogalma, tartalmi ismérvei, terjedelme történetileg változó. Szűcs Jenő és mások megkülönböztetik

• a birodalmi nemzetet,

• a területi-tartományi nemzetet,

• a leszármazás szerinti, nyelvi-kulturális nemzetet

• és a modern nemzeteket.28

27 Bauer, Ott: Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Talmon, Bécs, 1924.
28 Vö. Szűcs Jenő és mások felfogását például a „birodalmi nemzet”-ről vagy a „tartományi nemzet”-ről (a regnum Hungariae minden alattvalója a gens Hungarica részének számított); a
„nemzetség” (natione), azaz eredet és a leszármazás szerinti nemzet, amely nyelve és szokásai (lingua et moribus) szerint elkülönül a többi, más eredetű nemzetektől; a „rendi nemzet” azon privilegizált
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A nemzet történelmileg alakult ki, ahogy a francia Renan 1882-ben, a Sorbonne-on tartott előadásában mondja: „a modern nemzet egyazon
irányba konvergáló tények egész sora által létrehozott történelmi képződmény”. Nemigen vonja senki kétségbe, hogy lényegileg a Római Birodalom
felbomlása után, de különösen a középkort követő időszakban jelenik meg az etnikai, a nemzeti alapú szerveződés Európában, és az új vagy a
magukra talált nemzetek lényegileg történelmi képződményként alakultak ki.

A vita inkább akörül volt, hogy vajon a nemzetek mint történelmi képződmények tovább élnek-e, vajon az emberiség történetének történelmileg
kialakult és történelmileg állandó vagy örök képződményei lesznek-e, vagy pedig elhalnak. Nagyon sokan jósolták meg a nemzet mint közösség
megszűnését, a nemzettel szemben más közösségi formáknak az előtérbe kerülését. A mai világ fejleményeit is figyelembe véve semmilyen
szociológiai, történelmi, tapasztalati tény nem igazolja a nemzetnek mint közösségnek a megszűnését. Nemcsak azokban az országokban nem,
ahol a nemzeti konfliktusok még inkább ébren tartják a nemzeti tudatot és az együvé tartozást, hanem azokban az országokban, és azon nemzetek
körében sem tapasztaljuk a nemzeti tudat leépülését, a nemzethez mint közösséghez tartozás fontosságának a háttérbe szorulását, amelyek
nincsenek a fenyegetettség állapotában, szabadon élhetik meg nemzeti kultúrájukat.

Éppen azt tapasztaljuk, hogy olyan nemzetek is újra felfedezik önmaguk nyelvét, amelyek már elfelejtették. Gondoljunk az ír nyelv
újrafelfedezésére, vagy arra, hogy a bretagne-iak archaikus, elfelejtett nyelvükhöz fordultak újra, amelyet az értelmiség olyannyira sikeresen tudott
feléleszteni, hogy ma már újságokat adnak ki, oktatnak rajta, holott korábban csak néhány tucatnyi nyelvész ismerte már ezeket a nyelveket. A
nemzetfogalomnak ezt az összetevőjét csupán annyiban érdemes megemlíteni, hogy lássuk, semmi okunk nincs azt hinni: a nemzet helyett vagy
a nemzetek felett valamilyen új, magasabb rendű vagy más, lényegesen fontosabb társadalmi közösség alakulna ki.

2. A nemzet valóságos, ténylegesen létező, gyakorlati (nem csak fikciós, elképzelt) társadalmi nagycsoport.

A nemzet „organikus” közösség (nem választott, de olyan, amiből ki lehet válni), amely történetileg már létezik, s amelybe beleszületik az egyén,
és a szocializáció folyamatában elsajátítja a nemzeti tradíciók és kultúra összetevőit.

Az organikus közösség a választott közösséggel szembeállítható forma. A nemzetről mint organikus közösségről azt mondja Herder, hogy
a népek genetikus szellemének és jellemének megmagyarázhatatlan, kiolthatatlan összetevője az, amely az eredetig nyúlik vissza. Olykor a
nemzetszellem, a nemzetkarakter, a nemzetgéniusz kifejezés helyett a népszellem kifejezést használja; ez a népszellem teremti meg a nemzet
organikus egységét az égtájból, az életmódból, a neveltetésből, az ősi nemzeti gyökerekből. Az, hogy a nemzet organikus egység, lényegileg
a XIX. század végéig, a XX. század elejéig nem okozott nagy problémát. Mindenki elismerte, hogy a nemzet és az egy nemzethez tartozás
történelmileg alakult ki, a beleszületés révén, mindennap megtapasztalva azt, hogy mi a nemzethez és a hazához tartozás élménye. A haza
mindennapi tapasztalat, kinyitjuk a szemünket, és a „hazát látjuk”, kimegyünk az utcára, és a „hazával találkozunk”, bemegyünk egy boltba, és
ugyancsak a hazával, a „haza összetevőjével”, alanyi perszonális elemeivel kerülünk kapcsolatba.

A XX. században, amíg az úgynevezett sokkultúrájú és többnemzetiségű országok ki nem alakultak; amíg nem érte támadás a különböző nemzeti
kultúrához tartozókat a kulturális genocídium jegyében, addig nem vetődött fel a nemzetnek mint organikus, szervesen kialakult, a nemzethez
tartozást természetes módon megélt közösségnek a kérdése. Amikor a többkultúrájú népek választhattak, esetleg választaniuk kellett aközött,

korporációk, communitasok összessége, amelyet a képviselet elve és a lojalitás fűz a szuverén hatalomhoz, és a modern nemzet formáit és fogalmaikat. Részletesen lásd könyvünk A „nemzetiség”
és a „nemzet” a magyar történelemben c. alfejezetében.



A NÉGY FŐ POLITIKAI IDEOLÓGIA

165

melyik nemzeti kultúrát vallják magukénak, akkor merült fel ez a kérdés. Különösen a második-harmadik generációs leszármazottak, esetleg idegen
országba szakadtak esetében válik nyilvánvalóvá, hogy nem csak erőszak révén, az erőszakos asszimilációval szemben lehet vállalni a nemzethez
tartozást (vagy félelemből egy másik nemzeti kultúrához tartozást). Normálisan megélt választás elé kerülhetnek nemzedékek, emberek, amikor
is többcsoportú vagy többetnikumú országokban választhatnak aközött, hogy ők maguk vagy a leszármazottaik végül is melyik nemzeti kultúrát
tanulják, élik meg és vállalják. Ma a nemzet már választás kérdése, nem egyszerűen a beleszületésé. Illyés Gyula híres mondata: „Magyarnak
lenni vállalás és nem születés kérdése.” Ma már nemcsak a fenyegetettség állapotában, hanem viszonylag konszolidáltan, megélt nemzeti tudat
és lét körülményei közt is vállalás és választás kérdése a nemzethez tartozás. A Herdernél nagyon pontosan és klasszikusan megjelenő gondolat,
ha nem is vált túlhaladottá, mindenesetre pontosításra szorul.

3. A nemzet nyelvi közösség. „A nemzet nyelv” – írja Herder. Azt mondja: Németországot mint szellemi egységet és nemzetet az irodalma és a
nyelve teremtette meg. Azt hiszem, ezt elmondhatjuk a magyar nemzet alakulásáról is. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy nyelvújítók és irodalmárok
XVIII–XIX. századi fellépése előtt nem volt magyar nemzet és nemzeti tudat, de óriási szerepet játszott a XVIII. és a XIX. század nemzeti irodalma
a nemzeti nyelv felélesztésében, tisztázásában és ezen a nemzeti, közösen beszélt, gondolt nyelven keresztül a nemzeti érzés megélésében.
Kevesen tagadják, hogy a közös, vállalt nyelv az egyik legfontosabb összetevője a nemzeti létnek és kultúrának. De ha végiggondoljuk, hogy egy
nemzeti közösségnek részese, tagja maradhat valaki, aki már nem pontosan beszéli anyanyelvét, ám érzelmei, kulturális kötődése, nem csak
származása révén egy kulturális közösséghez tartozik, akkor ebben a soknyelvű és sajnos egyre inkább anglomán világban másképpen vetődik
fel a közös, nemzeti nyelv összetartó erejének kérdése, mint korábban.29

4. A nemzet érzelmi és lelki közösség, szellemi vonások összessége. A materialista társadalomszemlélet számára a nemzet mint lelki közösség,
mint szellemi géniusz, amely valamiképp egyformán van jelen mindazokban, akik az adott nemzethez tartoznak, tudománytalan, megfoghatatlan,
misztikus, megmagyarázhatatlan dolog. Igen, sok tekintetben misztikus, nehezen megmagyarázható, de semmi esetre sem tudománytalan állítás
az, amit Renan ír a nemzetről mint „lélek által összetartott közösségről”. Ezt a lelket két dolog táplálja: az emlékek gazdag örökségének közös
birtoklása és a jelenlegi megegyezés, a vágy arra, hogy egy közösségben éljünk. Renan teszi hozzá azt is, hogy egy nemzet létének alapfeltétele:
közös dicsőséggel rendelkezni a múltban, és közös akarattal bírni a jelenben. Bölcsen megjegyzi még, hogy a nemzeti múlt és dicsőség emlékét
felidézve felejteni is tudni kell. Minden nemzetnek van felejtenivalója. A francia nemzettel kapcsolatban azt írja, minden franciának el kell felejtenie
Szent Bertalan éjszakáját, és a XIII. századi dél-franciaországi mészárlásokat.

Az egészséges nemzettudathoz hozzátartozik a múlt tárgyilagos birtokbavétele és ismerete.

A lelki és a szellemi összetartás jelentőségéről írja Györffy István 1939-ben: a magyarság nem test, nem vér, hanem lélek kérdése. A nemzet
mint lélek kétirányú, egyrészt a múltban gyökerezik, másrészt a jövőre, a jövő felé irányul. A múltbeli dicsőségek, a hősi múlt közösen fenntartott
élménye, valamint a jelenből a jövőbe kivetített akarat, lelki élmény. Renan kortársa, Jules Michelet azt írja, hogy „a nemzet egyetlen roppant
szolidaritás”, „a nemzet mindennapos népszavazás”. Mindennapos népszavazás azáltal, hogy felkelünk, dolgozunk, tesszük, amit kell, megtartjuk
erkölcseinket, szokásainkat, neveljük gyermekeinket. A nemzet szellemi princípium, József Attila szavai szerint: „a nemzet közös ihlet”. Renan a
nemzetnek mint lelki összességnek a lényegét így fogalmazza meg: „A nemzet lélek, szellemi princípium, ezt a lelket, ezt a szellemi princípiumot

29 Gyönyörűen fogalmazza meg Krúdy a nyelvi összetartozás és a nyelv mint eszköz, mint kommunikációra, gondolatcserére, érzelemkifejezésre szolgáló, összekötő eszköz lényegét, amikor azt
írja: „Semmink sincs, csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyelvünk. Bár nem beszélünk manapság az Árpádok nyelvén, de megértenénk, megéreznénk egymást, ha egy lovas vitéz
életre ébredne a nyírségi homokbuckák alatt régi sírjában. Tudnánk felelni Mátyás királynak, ha halottaiból felébredve az utat tudakolná Buda felé. A Rákóczi-korabeli kurucokkal elmulatozhatnánk,
ha egy hegyaljai pincében kilépnének a falból.”
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két dolog alkotja, amely azonban voltaképpen egy. Az első a múltban gyökeredzik, a másik a jelenben. Az egyik az emlékek gazdag örökségének
közös birtoklása, a másik a jelenlegi érzés, a vágy arra, hogy egy közösségben éljünk, annak szándéka, hogy a jövőben is kamatoztassuk az
osztatlanul kapott örökséget.” A lélek mint szellemi princípium kapcsolja össze a nemzet és a nemzethez tartozók múltját és jelenét. A nemzet
nemcsak közös érzés, közös szellemi géniusz, hanem a múltat és a jövőt összekötő, egységesítő, folyamatosan működő kapocs is.

5. A nemzet közös lélek, közös nyelv és közös kultúra is. De a nemzetek által kialakított tárgyi, környezeti kultúra, a nemzet által kialakított és
átformált környezet éppúgy hozzátartozik a nemzeti léthez, mint a nyelvi és a szellemi kultúra. Ha nem magyarok élnének 1100 éve a Kárpát-
medencében, másképp néznének ki a falvak, az utak, az épületek, másképpen szólnának a harangok, másképpen alakult volna a tárgyi környezet,
amit a magyarság megteremtett. Elmondhatjuk, ha Franciaország vagy Anglia területén nem a franciák és az angolok alakítják ki azt a tárgyi
kultúrát és környezetet, amely 1000 vagy 2000 év alatt született; egészen másképp nézne ki mindkét ország.

6. A nemzet csoportintegráló tényező. Integráló tényezők: a közös eredet, származás, a közös nyelv, a közös hagyományok, az ősök által ránk
hagyott történelmi emlékek, cselekedetek, szimbólumok, erkölcsi szabályok.

7. A nemzethez tartozás sajátos csoporttudatot alakít ki: a Mi nemzetünk, a Mi-csoport tudatát és az Ő-nemzetük megkülönböztetését hozza
létre. A nemzetekhez tartozás alapján kialakuló Mi- és Ők-csoporttudat intellektuális és érzelmi alapú azonosulást (a nemzeti identifikációt és
összetartozást) és elkülönülést von maga után.

A nemzettudat a nemzeti lét kereteiben, a mindennapi cselekvések és társadalmi viszonyok alapján, a társadalmi szocializáció részeként alakul ki.

A nemzetként való létezés feltételei (a nemzetalkotó, kialakító tényezők) részben objektív: terület, nyelv, szervezetek, politikai, állami keretek stb.,
részben szubjektív tényezőkből áll: a nemzethez tartozás tudata, vállalása, a nemzettel való azonosulás (nemzeti identifikáció), kollektív nemzeti
érzések, ismeretek, attitűdök, sajátos intellektuális, emocionális és pozitív–negatív értékelő beállítódások a saját nemzethez és más nemzetekkel
kapcsolatban.

8. A nemzet közös területhez kötődő közösség is. Ez a gondolat nagy vitákat váltott ki már a múltban, de a jelenben is. Az egyén akkor is megéli a
maga nemzethez tartozását, akkor is természetes közegének tarthatja a nemzetet, ha már nem él azon a területen, amelyhez a nemzet kötődik.
A nemzet mint közösség, kollektíva tartozik egy adott területhez, ám egy egyén ebből a területi közegből kiszakadva is megőrizheti nemzethez
tartozását.

9. A nemzet és a nemzetek a demokratikus politikai rendszerekben kollektív jogok hordozói. A nemzet politikai közösség és jogi fogalom,
alkotmányban is megjelenő közösség, hatalmat gyakorló tényező. Csak az elmúlt évszázadokban vált a nemzethez tartozás nemcsak egyéni,
hanem kollektív jogok hordozójává is. Az államhoz kötődés jogi, a nemzethez kötődés nyelvi, kulturális, szellemi, történelmi kötődés. A szellemi,
nyelvi, kulturális kötődés révén összefogott közösségeknek különleges jogokkal kell rendelkezniük; akkor is, ha többségben, de akkor is, ha
többnemzetiségű államban, kisebbségben élnek. A kollektív jogok közé tartozik a más nemzetektől elkülönülés joga. Annak a megvallása és a
megélése, hogy én más vagyok, más nemzethez tartozom, más nemzet kultúrájához kötődöm. A nemzethez tartozás kollektív jogának részeleme
a más nemzetektől való elkülönülés, az elkülönülés tudatos és nyilvános megvallásának, az autonóm nemzeti lét és önrendelkezés lehetősége
és a kollektív jogok érvényesülése. A nemzet itt kötődik a demokráciához. Csak abban az esetben fonódik egybe a nemzetlét a demokráciával, a
nemzet csak akkor válik igazi, nemcsak államalkotó, hanem hatalmat befolyásoló tényezővé is, ha ezek a kollektív jogok megilletik.
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A nemzet összefoglaló definíciója és fogalmi elemei
1. A nemzet történelmileg kialakuló, változó és átalakuló emberi közösség.

2. A nemzet organikus közösség, már létező és valóságos társadalmi-történeti közösség, amelybe beleszületik az egyén, de a nemzethez tartozás
választható és vállalható kötelék is lehet.

3. A nemzet integrált közösség, nem egyszerűen állampolgári kötelék.

4. A nemzetet integráló egyik tényező a közös eredet hite, a közös ősöktől való leszármazás, a közös történelem és a közös sors elfogadása és
vállalása.

5. A nemzetet integráló tényező a nemzeti nyelv, annak ismerete és szabad használata.

6. A nemzet meghatározott területhez kötődő közösség.

7. A nemzet meghatározott területhez kötődik, és állami szerveződésben él, vagy államalakításra törekszik, vagy államalkotó etnikumként része a
politikai nemzetnek, egy adott államhoz tartozó polgárok közösségének.

8. A nemzet – az alapvető, elsősorban a más nemzethez, országokhoz, államokhoz fűződő viszonyokban érvényesülő – közös érdekek által
összekapcsolt érdekközösség.

9. A nemzethez tartozás (beleszületés, vállalás, választás által) kollektív érzelmi és intellektuális kötődés, a nemzet tagjait a nemzettudat kapcsolja
össze.

10.A nemzet más nemzetek kultúrájától eltérő, saját nemzeti kultúrában és kultúrával él és rendelkezik.

A nemzet leszármazáson és/vagy választáson és vállaláson alapuló, történelmileg kialakult

• területi közösség,

• érdekközösség,

• érzelmi-lelki közösség,

• kulturális és nyelvi közösség,

amelynek tagjai az adott közösséghez tartozónak vallják magukat.
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A nemzeti közösség nemzetállami keretek között működik (nemzetállam), vagy – államnemzetre utalás nélküli – politikai állami kereteken belül létező
közösség, amely más nemzetekkel, nemzetiségekkel együtt alkotják az állam politikai-nemzeti közösségeit. Ez esetben az állam több nemzetet és/
vagy nemzetiségeket, etnikai csoportokat magában foglaló többnemzetiségű politikai államként működik.

A nemzetállam vagy a politikai állam keretén belül élő nemzeti és etnikai közösségeket és azok tagjait egyéni és kollektív jogok illetik meg. Az állam
által elismert területi, szervezeti, kulturális autonómia és a nemzeti kisebbségi nyelv használatának szabadsága illeti meg őket.

A nacionalizmusideológiák családja

• Az egységes „nemzetállam” ideológiája, a klasszikus asszimiláló ideológia és politika. Az államalakító és államalkotó nemzet uralmát a kulturális
és hatalmi, irányítási szupremáciáját hirdető nacionalizmus.

• A faji alapú nacionalizmus, amelyben a fajiság a nemzethordozó és meghatározó elem. A nemzetiszocializmus ideológiája, amely az államalkotó
és az államot vezető faj/nemzet magasabbrendűségét hirdeti a többi faj (rassz) és etnikum felett.

• A soviniszta, irredenta, támadó nacionalizmus.

• A nemzeti érdekeket és értékeket, tradíciókat radikálisan védő radikális nacionalizmus.

• A mérsékelt, többségi nacionalizmusfelfogás, amely elfogadja ugyan a többi nemzet és nemzetiség létét, de csak egységes nemzetállam keretében.

• A nemzetiségeket államalkotó közösségként elfogadó és széles körű oktatási, kulturális autonómiát biztosító, a nemzet és a nemzetiségek egymás
mellett élését elfogadó toleráns nacionalizmus.

• A multikulturális nemzetállamfelfogás, amely minden nemzet és nemzetiség teljes egyenjogúságát hirdeti a politikai államon belül.

A patriotizmus vagy más néven a hazaszerető nacionalizmus, a nemzeti tradíciókhoz és a nemzeti értékekhez erősen ragaszkodó, a nemzeti érdekek
érvényesítésére, más nemzeti érdekekkel való egyeztetésére törekvő nacionalista ideológia és értékrendszer.
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8. fejezet - A POLITIKAI ÉRTÉKEK
Az érték a filozófia és a többi társadalomtudomány – így az etika, a jogtudomány, a politikatudomány, a közgazdaságtan stb. – legelvontabb
tudományos kategóriája. Azok közé a társadalmi jelenségek közé tartozik, amelyek makacsul „ellenállnak” a definiálási kísérleteknek. Az érték
fogalmát szinte lehetetlen egy-két mondattal meghatározni. Sikeresebbek azok a tudományos kísérletek, amelyek az értékeket keletkezésük,
funkcionálásuk és érvényesülésük közben próbálják meg bemutatni.

Az értékek elvont tartalmuk és absztrakt meghatározásaik ellenére nagyon is hozzátartoznak mindennapi életünkhöz. Abban az eljárási szabályban,
amelynek alapján mindenki saját anyanyelvét használhatja a bírósági eljárás során, az egyenlőség elvont értéke és követelménye érvényesül
egy mindennapi bírói eljárásban, amely szerint – negatívan fogalmazva – „senkit nem érhet hátrány anyanyelve miatt a bírói eljárásban”,
pozitívan fogalmazva: „anyanyelvét a bírói eljárás minden szakaszában mindenki szabadon használhatja”. A bíróság kötelessége ezen értékelv
érvényesülésének a biztosítása: a vádlott által használt nyelvet tökéletesen beszélő bíró/bírók kijelölésével vagy tolmács alkalmazásával. Az
egyenlőség és annak egyik fajtájának, a nemzetek, nemzetiségek közötti egyenlőség értékének az érvényesítése nagyon konkrét és meghatározott,
számon kérhető kötelezettségeket ró a bírósági szervekre. Ezeknek a konkrét kötelezettségeknek a teljesítése, jogszabályban előírt feltételeknek a
biztosítása nélkül az egyenlőség – elvont és nagyon távolinak, absztraktnak tűnő – értékkövetelménye szenvedne csorbát, és éppen ellentéte: az
egyenlőtlenség negatív értéke érvényesülne.

Az értékek elvontan megfogalmazott követelményekként jelennek meg: legyen béke; legyen egyenlőség, szabadság; védjük a természetet; ne
engedjük, hogy egy személynek vagy egy szervezetnek a kezében túl nagy hatalom koncentrálódjon; mondhassa el mindenki szabadon a véleményét
stb. Ezek a pozitívan megfogalmazott követelmények ugyanakkor valami ellen fogalmazódnak meg, valamit meg akarnak akadályozni, el akarnak
kerülni. A pozitív követelményként megfogalmazott értékek (pozitív értékek) elutasítják, kizárják negatív ellentétüket, a negatív értékkategóriákat. Az
előző példákat alapul véve, az értékkövetelmények pozitív-negatív értékkategória-párokban fogalmazhatók meg:

• legyen béke, ne legyen háború;

• legyen egyenlőség és szabadság, szűnjön meg az egyenlőtlenség, az elnyomás;

• védjük a természetet, akadályozzuk meg a természeti környezet szennyezését;

• ne engedjük a hatalom koncentrálását, osszuk meg a hatalmat;

• véleményét mindenki mondhassa el szabadon, ne tűrjük a cenzúrázást, a véleménynyilvánítás korlátozását!

Az értékek mint elvont követelmények fogalmazódnak meg, objektiválódnak, majd „leválnak” a megfogalmazókról és velük szemben is
érvényesítendő követelményként élnek és hatnak. Az értékek normák, normatív előírások formájában objektiválódott absztrakt követelmények.
Az objektiválódott értékek rendszert alkotnak, egymás hatását és érvényesülését felerősítik; olykor korlátozzák egymás érvényesülését, de nem
szüntetik meg egymást. A szabadság elvont értékkövetelménye együtt kell hogy járjon annak az elfogadásával, hogy saját szabadságomnak



A POLITIKAI ÉRTÉKEK

170

korlátja a másik ember szabadsága. A szabadságérték érvényesülése tehát nem lehet abszolút, hanem relatív, össze kell egyeztetni saját
szabadságomat mások szabadsághoz való jogával. De a szabadságnak van „külső” korlátja is: az egyenlőség követelménye. A szabadság követelése
és érvényesítése nem terjedhet addig, hogy „szabad legyen megszüntetni az egyenlőséget”. Vagy az egyenlőség követelményének korlátja a
szabadság értékkövetelménye, tehát az egyenlőség érvényesítése nem mehet el odáig, hogy megszűnjön a szabadság.

Az elvontan megfogalmazott és a megfogalmazókról levált, önállósult, velük szemben is érvényesítendő, tehát objektiválódott értékeket az egyének
megismerik, mérlegelés és értékelés alapján elfogadják vagy elutasítják az értékszocializáció (az értékek megismerése és elfogadása) folyamatában.

Az értékek elsajátítása, elfogadása és belsővé tétele magatartást meghatározó funkcionálása során szinte feloldódik, eltűnik, „túlkonkretizálódik”
absztrakt tartalmához képest a közvetítések bonyolult rendszerében. Az emberi szabadság mint alapvető érték történetileg alakult ki és nyert
megfogalmazást a társadalomban. Az elvont szabadságérték konkrét levezetett értékösszetevője (az elvont szabadságértékből „kiolvasztott”
szabadságérték-összetevő) például a személyes adatokkal való önrendelkezés szabadsága és mások arra kötelezése, hogy saját személyes
adataimmal való önrendelkezési szabadságomat tiszteletben tartsák, ne jussanak hozzá, ne ismerjék meg, ne használják, ne „kezeljék” azokat.

Az értékek objektiválódása és érvényesülése a mindennapi lét konkrét emberi cselekvéseiben sokszor elfedi azt a bonyolult mechanizmust, amelynek
során az értékek a konkrét egyének és közösségek mindennapi tevékenységei által – szükségletek, érdekek, beállítódások, érzelmi hatások
történetileg kondicionált rendszerében – objektiválódnak, elvont tartalommal és formában megfogalmazódnak, és ugyanilyen bonyolult közvetítés
keretében konkretizálódnak, és konkrét cselekvéseink által visszahatnak keletkezési színterükre, a mindennapi létre.

Értékelméleti (axiológiai) alapok
Az érték elvont filozófiai fogalom, amely nehezen definiálható általánosságban, de könnyű „rámutatni”, példákon keresztül bizonyítani, hogy az
értékek, saját értékorientációink határozzák meg mindennapi létünk mindennapi viszonyait és ezekben a társadalmi viszonyokban mindennapi
cselekedeteinket.1

Saját viselkedésünk értékorientáltsága sokszor olyannyira természetes, hogy nem is tudatosul bennünk viselkedésünk értékorientáltsága a
mindennapi életben és a mindennapi értékviszonyainkban. A legmélyebben rögzült értékeink természetessé, nyilvánvalóvá teszik számunkra
viselkedésünk, magatartásunk jellegét, formáját, tartalmát. (Lásd segítőkészség, udvariasság, halk beszédmód, odafigyelés a másikra, vagy éppen
ezekkel ellentétes viselkedés, önzés, csak a saját érdek erőltetése, színlelés, hazugság stb.)

Saját (választott, vállalt és követett) értékeink a mindennapi életben éppen akkor tudatosulnak, ha a saját értékeinktől eltérő magatartással és az
eltérő magatartást meghatározó értékorientációval találkozunk (észrevesszük, hogy valaki nem adja át az ülőhelyét egy terhes nőnek, elteszi a
leejtett pénztárcát, nem hagy másokat szóhoz jutni a vitában, más politikusra és pártra szavaz, mint mi, azt a pártot támogatja, amelyet mi nem
támogatunk stb.).

1 Ha valakinek segítünk a buszra felszállni, felvesszük és átadjuk az elvesztett pénztárcát, részt veszünk egy tüntetésen vagy tudatosan távol maradunk, ha elmegyünk és leadjuk szavazatunkat a
szavazás napján, értékorientált magatartást tanúsítunk.
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Az értékek (saját értékeink és másokéi, a Mi-csoporthoz és az Ők-csoporthoz tartozó értékek) elsősorban konfliktusos társadalmi szituációkban
tudatosulnak és mutatkoznak meg. Értékeink (miként érdekeink is) a társadalmi csoportok pluralizmusából, sokféleségéből adódóan eltérőek, kis
részben, nagy részben, alapvetően vagy akár végletesen, kibékíthetetlenül szemben állnak egymással.

Az értékkonfliktusok vetik fel saját és a mienkétől eltérő értékek tudatosításának, pontos megfogalmazásának a szükségét, és egyúttal tudatosul
bennünk értékválasztásunk és az értékválasztás felelőssége, a saját egyéni és csoportértékeinkhez ragaszkodás és mások értékeinek a tolerálása
vagy elutasítása.

Az értékek és az értékrendszerek – a csoport és az egyéni érdekek mellett – a legerősebb, a legfontosabb politikai megosztottságot, politikai
tagoltságot meghatározó társadalmi tényezők.

A társadalmakban történetileg kialakult nagy törésvonalak nemcsak – sőt gyakran nem is – csoport, réteg, államok érdekei, hanem ideológiai
értékrendszerek alapján alakultak ki. Birodalmak, kultúrák, vallások, osztályideológiák, faji-rasszista értékrendszerek végletesen megosztották és
osztják meg ma is az emberiséget.

A társadalom egyes alrendszerei (politikai rendszer, gazdasági, oktatási, tudományos, kulturális stb.) az alrendszer fő funkcióihoz kapcsolódó
sajátlagos (sui generis) értékrendszereket, értékkategória-párokat, pozitív-negatív értékduálokat hoztak létre és működtetnek, szervezik az
alrendszerekben zajló társadalmi tevékenységeket.

Az egyes alrendszerek legfőbb értékduáljai, pozitív-negatív értékkategória-párjai, amelyek meghatározzák az egyes alrendszerekhez tartozó
tevékenységek, magatartások, értékes vagy nem értékes voltát, a következők:

• a politikai rendszer legfőbb értékkategória-párja:

• demokráciában és szabadságban vagy diktatúrában és elnyomásban élni,

• a demokráciában kormányzati többségben vagy ellenzéki pozícióban politizálni.

• A gazdasági szférában érvényesülő primer értékduál (pozitív-negatív értékelés): a

nyereséges vagy veszteséges tevékenység és eredmény.

• A jogrendszer elsődleges értékkategória-párja egy magatartás jogszerű vagy jogszerűtlen volta, illetve megítélése az erre hivatott állami (hatósági,
bírósági) szervezetek részéről.

• Az egyén értékrendszerének kialakulása során az első értékválasztás, valamelyik erkölcsi, vallási, ideológiai, politikai stb. értékrend választása,
amely azután meghatározza saját viselkedését, mások viselkedését pedig a saját választott értékrendje alapján ítéli meg. Az erkölcsi
normarendszer legfőbb értékkategória-párja az, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen egy magatartás. Az eltérő erkölcsi értékrendek miatt az egyén
vagy a csoportok által választott erkölcsi mércék (értékmérők) eltérőek lehetnek.
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• A tudomány világában, a tudományos tevékenység és a tudományos eredmények tekintetében az igaz vagy hamis a magyarázat, állítás
értékduálja, értékmércéje alapján ítéltetik meg minden tevékenység, eredmény, állítás.

• A művészeti élet és a művészi tevékenység legfőbb értékkategória-párja a szép és a rút (nem szép). Minden művészi tevékenység, művészeti
alkotás mércéje és esztétikai megítélésének alapja a „szépség törvénye és mércéje” szerinti alkotás, illetve az annak való megfelelés vagy nem
megfelelés, saját – a szépről vallott – értékfelfogásom alapján.

Az értékrendszerek sokfélesége, és ebből adódóan a szépnek vagy rútnak ítéltetés teljesen eltérő „megítélése” a művészeti élet produktumainak,
teljesítményeinek sokféleségében mutatkozik meg a leginkább és a legnyilvánvalóbban.

Az egyes társadalmi alrendszerekhez, tevékenységekhez kapcsolódó értékrendszereket nem alkalmazzák a másik alrendszer tevékenységeinek,
produktumainak a megítéléséhez. Az esztétikai értékek nem feltétlenül hasznosak, illetve nyereségesek. A tudományos nézetek, magyarázatok
értékessége (tudományosan igaz, helyes, új eredmény) nem ítélhető meg a politikai értékek, a politikai „hasznosság”, a hatalom megszerzésének
vagy megtartásának az eredményessége alapján.2

Az érték elvont fogalma
Az értékelméletek és szerzőik nagy része elfogadja, hogy legáltalánosabban az érték valamilyen kívánatos minőség, helyesnek, jónak, kívánatosnak
tartott tartalom.

Az értékekhez, azok megfogalmazásához értékelésen keresztül vezet az út. Az értékelés tudati művelet, amelynek során fogalmazzák meg az
egyének, a csoportok, a szervezetek, a hatalmi pozíciót betöltők, hogy mit tartanak kívánatosnak, helyesnek és követendőnek, egyúttal a pozitív
(kívánatosnak tartott) érték megfogalmazásával tudatosul a negatív, nemkívánatos érték is. A pozitív és a negatív értékkategória-párok hivatottak
befolyásolni mindennapi magatartásunkat, tevékenységeinket.

Az igazmondás jó és helyes, követendő magatartás, míg a hazugság rossz, helytelen, tiltott magatartás. Az igazmondásért elismerés, a hazugságért
büntetés jár.

Az értékeket („Mondj igazat és ne hazudj!”) társadalmi környezetünkből ismerjük meg, és saját értékelésünknek alávetve fogadjuk el vagy utasítjuk
el a társadalmi értékkövetelményt, választjuk a pozitív vagy a negatív értéket, amely azután saját magatartásunkat meghatározó belső szubjektív
tényezővé válik.

Az értékek tanulása, interiorizációja a megismerés, mérlegelés, választás folyamatában tudatosul, majd válik saját magatartásunk meghatározó,
értékorientációs elemévé.

2 Az értékmércék felcserélésére jó példa a szocialista társadalmakban a „szocialista realizmus” értékmércéjének érvényesítése minden művészeti alkotás tekintetében: eszerint esztétikailag értékes
minden, ami kifejezésre juttatja a szocialista társadalom magasabbrendűségét a kapitalizmussal szemben, és a forradalmi osztályharc előrehaladását és végső győzelmét szolgálja. Minden más
művészeti irányzat vagy alkotás dekadens, a kispolgári ízlésnek megfelelő, túlhaladott, reakciós, hazug stb.
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Saját értékeink, saját értékválasztásaink, eredményei: általunk választott értékek. Az érték – létrejöttét, genetikáját tekintve – értékítélet. Mérlegelés
és tudatos választás alapján – értékelést tartalmazó ítéletünkben – valamit helyesnek, kívánatosnak, követendőnek ismerünk el. Az értékelő ítélet
maga is tehát választáson alapuló döntés: a pozitív érték elfogadásáról és a negatív érték elutasításáról.

Az érték valami helyesnek, kívánatosnak tartott minőség, lényeges tulajdonság. Így például az egyén becsülete, megbízhatósága, valamely tárgy
vagy természeti környezet szépsége, egy állítás igazsága, egy tett (segítőkészség, az erkölcsi szabályok betartása stb.) pozitív tulajdonságként,
minőségként való elismerése.

Az érték alatt általában csak pozitív minőséget, tulajdonságot, tartalmat értünk, holott az értékek pozitív és negatív értékek, értékítéletek formájában
jelennek meg és határozzák meg mindennapi tevékenységeinket. A becstelenség, a megbízhatatlanság, az erőszakosság, a hazudozás olyan negatív
értékek, amelyeket elutasítunk, és szembeállítjuk őket a megfelelő pozitív értékekkel.

Az értékeinket értékítéletek formájában határozzuk meg. Mi magunk ítélünk valamit szépnek vagy rútnak, igaznak vagy hamisnak, igazságosnak
vagy igazságtalannak, becsületesnek vagy becstelennek, jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek. Az általunk (társadalmi csoportok által)
elfogadott értékítéleteink értékmérceként funkcionálnak, amikor mások magatartását megítéljük, „értékeljük”.

Az érték tehát: mérlegelés és választás eredményeként létrejött értékítélet, amelynek alapján valamit, valamilyen minőséget, tulajdonságot helyesnek,
kívánatosnak ítélünk (pozitív érték), annak ellenkezőjét pedig (negatív érték) elutasítjuk, elvetjük, elítéljük.

Az értéket megfogalmazó és azt elfogadó egyén, közösség, csoport, szervezet, jogalkotó stb. az értékesnek, helyesnek ítélt értéket értékmérceként
fogadja el és állítja fel mások magatartásának az értékszempontú megítélése során.

Mindennapi életviszonyainkban saját értékeink szerint igyekszünk viselkedni, és mások cselekedeteit is a saját magunk értékei alapján ítéljük meg,
s értékelő ítéleteinkkel ítéljük azokat pozitív vagy negatív tartalmúaknak.

A különböző általános értékelméletek eltérő válaszokat adtak az emberi lét, az emberi társadalom legfőbb, abszolút értékére vonatkozóan.

• A vallási (teológiai) értékelméletek abszolút értéknek az Istent, az istenséget és az isteni előírásokat tartják. Az Isten, az istenség nemcsak abszolút
(a legmagasabb rendű), de egyúttal örök és az embertől függetlenül létező entitás, semmi másból le nem vezethető önérték. Az emberi értékek
az Istenségből mint abszolútumból, az isteni értékekből levezetett értékek. Az Isten mint abszolút érték és az isteni értékek (parancsok, előírások,
megkövetelt életvitel, társadalmi minőségek) a priori (Immanuel Kant) és olyan objektíve (az emberek akaratától függetlenül) létező értékek,
amelyek akkor is érvényesek, ha az emberek vagy azok egy része nem követi őket.

• A hedonista általános értékelméletek legfőbb értéknek az állandó kellemes állapotot, a gyönyörérzést és az ebből eredő boldogságot tartották.

• Az utilitarista – a hasznosságot preferáló – értékfilozófia szerint a legfőbb érték a fájdalommentesség, az öröm, az élvezet és az a társadalom,
amely a lehető legnagyobb számú ember lehető legnagyobb boldogságát biztosítja (Jeremy Bentham).

• Az evolucionista filozófiák (pl. Herbert Spencer) legfőbb értéke a fizikai, biológiai, pszichológiai és szociológiai fejlődés maga, ami majd elvezet
az egyéni és a közboldogság érvényesüléséhez.
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• A kultúraközpontú általános értékelméletek (pl. Josef Kohler, Fritz Berolzheimer) abszolút és a legfőbb értéknek az emberiség létrehozott
„összkultúráját” és azt a fajta fejlődést, valamint azokat az eszközöket tekintették, amelyek az „összkultúra” gazdagítását szolgálják.

• Marx Károlynak „az ember nembeli lényegéről” szóló elmélete alapján hazai kutatók az 1960–70-es évtizedekben dolgozták ki a marxizmus
általuk vallott értékfelfogását (Lukács György, Márkus György, Heller Ágnes). Nézeteik filozófiai alapja a „marxi filozófiai antropológia”, amelyet
Marx a Gazdasági-filozófiai kéziratokban (1844) fejtett ki. Az ember lényegéről vallott marxi tételeket elsősorban Márkus György foglalta össze,
támaszkodva Lukács Györgynek „A társadalmi lét marxi ontológiájáról” írott művére. Kulcsár Kálmán a szociológiai értékelmélet, Peschka Vilmos
a jogi értéktan vonatkozásában fejtette ki nézeteit sok tekintetben Marx és Lukács György nézeteire támaszkodva.

• Marx értékfelfogása alapján az érték az „ember nembeli lényegi erői” és azok kibontakozása, fejlődése. Marx az „ember nembeli lényegi erőinek”
tartotta az emberi munkavégző képességet, az ember társadalmi lény voltát, az emberi tudatot és az ember tudatosságát, az emberi szabadságot
és mindezen „lényegi erők” univerzalitását.

• A jogfilozófiai értékelméletek művelőinek nagy része (Somló Bódog, Moór Gyula, Gustav Radbruch, Rudolf Stamler, Bibó István stb.) a jog
helyességének, értékességének az alapjaként a jog erkölcsi megalapozottságát tartották.

• Ádám Antal Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás című monográfiájában

– részben a szerző korábbi írására támaszkodva – az érték fogalmát a következőképpen határozza meg: „Az értékek tehát az ember egyéni
vagy közösségi értékelésének, értéktételezésének termékei. Az értékelés tárgya bármi lehet. Az értékelés eredményeként adott tárgy az ember,
az emberi közösség számára, illetve szempontjából pozitív vagy negatív, tehát előnyös, kedvező vagy hátrányos, rossz minősítést nyerhet. Az
értéktani értelemben vett érték az értékelt tárgy, vagyis az értékhordozó lényeges adottságává, sajátosságává, minőségévé válik. Az érték tehát
az értékelt tárgynak az értékelő alany (ember, közösség, szerv, szervezet, intézmény) által tulajdonított lényeges minősége (esszenciális imputált
kvalitása). A kimunkált, elfogadott értékek maguk is viszonyítási alapként, mérceként, értékmérőként szerepelhetnek más adottságok, tárgyak
értékeléséhez, minősítéséhez, értékes vagy értéktelen voltának megítéléséhez.” (Ádám, 1998, 30.)

Az értékek fajtái és megjelenési formái
Az értékek, illetve az értékhordozók elvileg, de gyakorlatilag is számtalan formában, tárgyban, az ember által létrehozott termékben objektiválódott
formában megjelenhetnek. Az ember, az emberi közösségek, csoportok értékítéletétől (mert valamit valamiért értékesnek tart) függően bármi
értéktartalommal ruházható fel: egy tárgy, egy termék, a természeti környezet és annak bármely összetevője, része, egy táncmozdulat, egy dallam,
egy szerep eljátszása, a képzőművészeti alkotások, a normák és parancsok és azok rendszere, a szellemi termékek, egy felfedezett törvényszerűség,
egy matematikai összefüggés és annak levezetése.

Az értékhordozókat és az általuk megjelenített értéket két fő csoportra oszthatjuk:

1. Az anyagi, anyagi formában megjelenő értékek.
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Az anyagi értékek tárgyakban, tárgyi formákban jelennek meg, és az emberi szükségletek kielégítésére szolgálnak (ruhák, étkek, iparcikkek,
épületek stb.). Az anyagi-tárgyi értékek közé tartozik a természeti környezet a maga teljességében és egyedi összetevőit illetően egyaránt.
Természeti értékek az univerzum, a Föld bolygó, a világűr, a Föld éghajlati jelenségei, a naplemente, a természeti környezet összetevői, a
növényvilág, az állatok és az állatok fajtaváltozatossága, az egyes állatok maguk, a természeti képződmények, a tenger, a hegyek, a folyók stb.
A természeti értékek védelmének jelentősége különösen megnőtt az elmúlt évszázadban, mivel a természeti környezet szennyezése – belátható
időn belül – az emberi életet és egyáltalán a földi életet veszélyezteti.

A természeti értékeket, kincseket nemzetközi előírások, szerződések (vö. az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye, illetve a Kiotói
Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez, kihirdetve az 1995. évi LXXXII., illetve a 2007. évi IV. törvénnyel),
alkotmányba és törvényekbe foglalt szabályok védik.

2. A nem anyagi értékek, amelyek nem tárgyi formában jelennek meg (pl. jogszabályok, elméletek), illetve nem a tárgyi megjelenési forma (pl. a
törvény írott szövege), hanem szellemi, tudati termék, ami értéktartalmat nyerhet.

Nem anyagi értékek:

a. A normatív értékek

A normatív értékek normákban, erkölcsi, jogi, vallási stb. magatartási szabályokban jelennek meg. A magatartási szabályokba foglalt előírások,
parancsok, tilalmak („Tiszteld felebarátodat!”, „Ne ölj!”, „Segíts a bajbajutottnak!”) értéket védő szerepet töltenek be, értékvédő funkciót látnak el.

A normatív értékek legfőbb megjelenési formája az objektiválódott norma, vagyis:

• jogszabályok, jogi normák,

• politikai szabályok (pártszabályzatok, frakciószabályok, szervezeti és működési szabályzatok stb.),

• erkölcsi szabályok,

• vallási szabályok és regulatív előírások, parancsok,

• szervezeti szabályok,

• csoportnormák.

A norma értéktartalma pedig a normába foglalt és védett minőség: így például az emberi élet, az ember méltósága, szabadsága, becsülete stb.

A normatív értékek hordozói és formái
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Jogi normák Politikai normák Erkölcsi normák Vallási normák Csoport- és közösségi
normák

Szervezeti normák

Kiemelten az
alkotmánytörvények,
az alkotmányos
jelentőségű törvények.

A politikai eszmék
értéktartalma. A
politikai ideológiákhoz
kapcsolódó viselkedési
normák, előírások.

Az egyes társadalmi
csoportokhoz
kapcsolódó viselkedési
előírások, magatartási
szabályok.

Az egyes vallásokhoz
kapcsolódó előírások,
tilalmak, kötelező
magatartási szabályok.

Az egyes társadalmi
csoportokhoz kötődő
kontra- és szubkultúrák
normatív elvárásai,
viselkedési szabályai.

Politikai és
munkaszervezetek írott
szabályai, társadalmi,
civilszervezetek és
egyesületek normái.

A normativitás önmagában érték, mivel a normatív szabályozás egyértelműen és világosan előírja az elvárt magatartást, általánosan, tehát
mindenkire kötelezően, ismétlődően követni kell az előírásokat, megsértésük esetén előre ismerhető szankciókat alkalmaznak, így előre kiszámítható
a normasértő magatartás következménye. A jogrendszer legfőbb pozitív értéke éppen ezért a jogbiztonság, amelynek negatív értékpárja a
jogbizonytalanság, az önkényes jogalkalmazás, a jogi anarchia.

b. A szellemi értékek

A szellemi értékek megjelenési formája: a tudás, az ismeret, a tudományos ismeretek, nézetek, magyarázatok, illetve maga a tudomány mint
rendszerezett tudás, bizonyított állítások összessége és a társadalomban felhalmozódott tudás (vö. tudástársadalom mint érték).

c. Az esztétikai értékek

Az esztétikai értékek megjelenési formái szinte végtelenek. Egy nem az ember által alkotott tárgyi környezet éppúgy lehet esztétikai (szép/rút
alapon megítélt) érték hordozója, mint az ember által alkotott művészeti tárgyak (festmény, szobor, ipari tervezési forma), egy dallam, hangok,
jelek sora, egy előadásmód, egy szerepnek, versnek, prózában megjelenő tartalomnak stb. a művészi megjelenítése.

d. Az életminőség mint érték

Az életminőség anyagi (materiális) és nem anyagi, posztmateriális értékek (pozitív és negatív értékek) integrált rendszere, amely meghatározza
a társadalmi lét tartalmát.

Könnyen belátható, hogy az egyes konkrét országok, társadalmak és azokon belül lévő osztályok, rétegek élethelyzete, életminősége lényegesen
eltér egymástól. A XX. század második felében a fejlett országokban a posztmateriális értékek előtérbe kerülését figyelhettük meg. Az anyagi,
materiális értékek (anyagi javakkal és szolgáltatásokkal való ellátottság relatíve magas szintje és viszonylag széles elterjedésük) után előtérbe
kerültek a környezetvédelemmel, a társadalmi csoportok (nők, színes bőrűek, bevándorlók, marginális csoportok, az eltérő szexuális viselkedésű
csoportok) egyenrangúságával kapcsolatos követelések, erkölcsi tolerálásuk és jogegyenlőségük garantálása. A békemozgalmak elutasították a
háborút mint az országok, nemzetek, államok közötti konfliktusok megoldásának eszközét.
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Az értékek rangsorában a posztmateriális értékek kerültek előtérbe a fejlett ipari társadalmak materiális értékeivel szemben.3

Az értékek rendszert alkotnak, és az egyes társadalmi alrendszerekhez kötődnek, így megkülönböztetjük a politikai értékeket, az erkölcsi értékeket,
a vallási, a jogi, a tudományos, a gazdasági, az oktatási stb. értékeket.

Az értékek összefoglaló magyarázata
1. Az érték valaminek a lényeges minősége, tulajdonsága, amit pozitívnak (pozitív érték) vagy negatívnak (negatív érték) minősítünk. Az érték
választáson alapul, amelynek során tudatosan előnyben részesítjük az általunk választott minőséget, tulajdonságot (pozitív érték), és elutasítjuk
annak ellentétét (negatív érték).

2. Az értékek, az értékkövetelmények pozitív-negatív – választott, előnyben részesített és vállalt, illetve elutasított, elítélt – értékkategória-párokban
fejeződnek ki és tudatosodnak. A pozitív és a negatív értékek egymáshoz kapcsolt, egymásra reflektáló, relációs kategóriák. A maguk elvont szintjén
kizárják egymást, összeegyeztethetetlenek. Az érték pozitív tartalma csak negatív párjával együtt érthető meg igazán.

A politikai értékek világából hozva a példákat, a legfontosabb pozitív/negatív értékpárok a következők:

szabadság ↔ elnyomás

egyenlőség ↔ egyenlőség

demokrácia ↔ diktatúra

humanizmus ↔ embertelenség

béke ↔ háború

korlátozott és ellenőrzött hatalom ↔ abszolút hatalom

osztott hatalom ↔ koncentrált hatalom

sajtószabadság ↔ cenzúra

a sokféleség tolerálása ↔ monolitikusság, szintolerancia

nyílt politizálás ↔ titkosított politika

3 Lásd: Ronald Inglehart: The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton, 1977; S. P. Huntington: Postindustrial Politics: How Benign Will It Be? In:
Comparative Politics, 1974/2. 163–191.
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biztonság ↔ kiszámíthatatlanság

közéletiség ↔ politikai közömbösség

önkormányzat és autonómia ↔ a központi hatalom abszolút ereje vagy túlhatalma

3. Az értékek többéle funkciót látnak el, általában együttesen érvényesülnek, de egy-egy konkrét szituációban valamelyik funkció dominánssá válhat.

a.). Az értékek magatartás-befolyásolók. A választott és vállalt értékkövetelmények és az elutasítottak egyaránt meghatározzák az egyén viselkedését
egy konkrét szituációban. Az érdekek, a szükségletek, az érzelmek mellett (azoknak alárendelten vagy azok fölött, azokkal szemben is) az értékek
a legfontosabb viselkedésszabályozók.

b.). Az értékek értékmérők, értékelési mérceként funkcionálnak, amelyek alapján pozitívan vagy negatívan értékeljük mások magatartását. A
választott értékmérce és a konkrét magatartás összevetése alapján következtethetünk az egyén, a csoport, a szervezet felelősségére, mentjük fel,
ítéljük el, követelünk és ítélünk szankciót vagy dicséretet számára.

c.). Az értékek integrálják azokat az egyéneket, akik azonos politikai, vallási, erkölcsi stb. értékeket választanak és részesítenek előnyben, egyúttal
elkülönítik önmagukat az általuk vállalt értékeket elutasító, más értékeket elfogadó csoportoktól.

d). Az értékeknek életminőséget meghatározó funkciójuk van. Egy adott társadalomban, csoportban, szervezetben érvényesülő, domináns
értékrendszer meghatározza az egyének mindennapi életének jellegét, minőségét. A diktatúra nemcsak más hatalmi szerkezet és uralmi rendszer,
mint a demokrácia, de más életminőség is. Eltér a két rendszerben a választható és a nem választható magatartások köre, tartalma, jellege, eltér az
egyén önmegvalósításának lehetősége, eltérő az emberek egymáshoz és a hatalmi szervezetekhez fűződő viszonya, eltér a társadalmi közérzet, a
konfliktusok tartalma és megoldhatósága stb. – összességében az életminősége.

4. Az értékek Sollen-jellegű objektivációk. Az értékek kellést, követelményt kifejező formákban, megfogalmazásokban jelennek meg pozitív (valamit
követelő) vagy negatív (valamit elutasító) tartalommal. A Sollen-jellegű értékobjektivációk – éppen kellést, követelményt kifejező tartalmuk miatt –
akkor is érvényesek, ha a mindennapi életben azok nem érvényesülnek. A demokrácia értékeinek, követelményeinek (a sajtó- és véleménynyilvánítás
szabadsága, a hatalom megosztása, a pártalapítás szabadsága stb.) érvényességét nem szünteti meg a diktatúra, csupán megvalósulásukat
(Seinné válásukat) akadályozza meg. A Sollen-jellegű értékkövetelmények tehát önállósult szellemi objektivációk, normatív jellegűek: általánosan
megfogalmazottak, ismétlődően be kell tartani azokat, és be nem tartásukat szankcionálják.

5. Az értékek megfogalmazói, fenntartói, hordozói és továbbadói: valóságos társadalmi csoportok és közösségek. A szociológiai értelemben vett
valódi csoportok és közösségek összetartó, integráló eleme a közösen elfogadott és tudatosított értékek rendszere. A csoporthoz tartozás feltétele
ezeknek a csoportérdekeknek az elfogadása és érvényesítése a mindennapi élet konkrét viszonyaiban. A csoport tagjainak közös tevékenységét,
életét, az új nemzedékek szocializációját, nevelését az értékek átadása kíséri.

Az értékek világának hordozói a közösségek. A közösségek teremtik, tételezik, fogadják és sajátítják el a szocializáció keretében az objektiválódott
értékeket, építik le és utasítják el korábbi nemzedékek értékrendszerét, folyamatosan megőrizve és egyúttal átalakítva a közösségek értékrendszerét.
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Az értékek csoportminőségű összetevői a mindennapi létnek. Az egyén értékrendszere csak mint valamely közösség/közösségek tagjának
értékrendszere alakul ki és létezik. A társadalom értékrendszere pedig a közösségek értékeinek rendszereként létezik csupán.

6. Az értékek társadalmi és történeti objektivációk. Az értékek világa történetileg egyre gazdagabbá és differenciáltabbá válik. Az alapvető értékek (az
emberi élet, a szabadság, az egyenlőség stb.) mellett, valamint az alapvető értékekből levezetett szekunder, leszármaztatott értékek egyre gazdagabb
és differenciáltabb rendszere épül ki. Így a biztonság, a részvétel, a közéletiség, a humanizmus, a béke, az információhoz jutás stb. értékei. Az elvont
értékek elvek, célok, általános követelmények formájában fogalmazódnak meg, megőrizve történetileg állandónak bizonyuló értéktartalmakat, és új
és új tartalmakkal bővítve azokat. A félelem és kiszolgáltatottság nélküli élet, a szociális biztonság értékei természetesen csak az élet és a szabadság
legalapvetőbb értékeinek bizonyos fokú garantálása után jelenhettek meg.

A béke mint objektív érték végigkísérhette az emberiség történetét, de a békéhez, mint az emberi élet megőrzéséhez fűződő kollektív joga az
emberiségnek akkor vált elementáris erejűvé, mindent megelőzően fontos értékké, amikor eljutott az emberiség oda, hogy két-három ország politikai-
katonai vezetésének döntésétől függ az egész emberiség léte vagy történelmi pusztulása.

Az értékek társadalmi objektivációk, konkrét emberi céltételező tevékenységek eredményeként jönnek létre, fogalmazódnak meg. A későbbi
nemzedékek számára az objektiválódott értékek már mint készen talált, elsajátítandó követelmények rendszere létezik, magatartásuk és
tevékenységük számára keretet, korlátot, de még inkább tartalmat, irányt meghatározó objektivációs rendszerként hatva.

7. Az értékek a mindennapi lét folyamataiban keletkeznek mint speciális tudati objektivációk. Az értékek a mindennapi lét folyamatainak alapvető
magatartás-befolyásolói és a mindennapi lét minőségét meghatározó elemek.

8. Az értékek rendszert alkotnak, kölcsönösen feltételezve egymást, összekapcsolódva más értékekkel. Az értékrendszerek – az objektiválódott, a
közösségek kollektív tudatában megőrzött és hordozott értékek éppúgy, mint az egyének tudatának részeként létező szubjektív értékrendszerek –

• hierarchizáltak,

• heterogén tartalmúak és

• történetileg változóak.

Minden, a közösségek által megőrzött és érvényesített értékrendszernek vannak alapvető, elsődleges értékei, standardizált követelményei, amelyek
hierarchikusan az elsődlegesek, és a többi (szekunder, leszármaztatott) értékek ezekkel (legalábbis nagyrészt) koherens rendszert alkotnak.

9. A társadalom értékrendszere természetszerűen és megszüntethetetlenül heterogén, ami a sokféle csoport, réteg, közösség, szervezet létével függ
össze. A közösség egyik alapvető jellemzője, hogy viszonylag elkülönült érték- és normarendszere van. Az eltérő etnikai, vallási, kortársi, politikai-
világnézeti csoportok értékvilága az antagonisztikusan eltérő és összeegyeztethetetlen különbözőségektől, az egymástól csak relatíve elkülönülő,
egymást kiegészítő vagy egymástól csak kismértékben eltérő különbségekig terjedhet.

Egy adott közösség értékrendszerében is – minél inkább a másod-, harmadrendű leszármaztatott értékeket vizsgáljuk – találunk eltéréseket, a
rendszer alapvető koherenciáját fel nem rúgó, de határozottan ellentmondó elemeket is.
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Politikai értékrendszer, a politikai értékek
A politikai szféra alapvető értékeinél tágabb értékszférát jelent a politikailag releváns értékek köre.

A politikai rendszerhez kötődő értékek a társadalom politikai kultúrájának részei. A szűkebb értelemben vett politikai értékek a politikailag tételezett
alapvető társadalmi értékekből vezethetők le. A politikai szféra értékrendszerében természetesen élnek és hatnak a korábbi nemzedékek által
elfogadott, megerősített, történetileg állandósuló értékek (az emberi élet, az ember személyisége, az ember szabadsága stb.), és új értékek
tételeződnek, válnak olyan objektiválódott értékeivé az adott társadalmi alrendszernek, amelyek csak arra a konkrét formációra jellemzőek.

Az egyes társadalmi alrendszerekhez eltérő értékrendszerek kötődnek. A gazdasági, a politikai, a kulturális, az oktatási stb. alrendszerek értékszférái
és alapvető értékei között természetesen áthatás, kapcsolódás van. A társadalom fejlettségének egyik fokmérője, hogy az egyes társadalmi
alrendszerek sui generis értékrendszerei mennyire különülnek el egymástól, mennyire differenciáltan épültek ki.

Amennyire gyorsan lehet lepusztítani egy értékrendszert, annyira lassú egy új kiépítése. Az új típusú demokratikus politikai értékrend hosszú
történelmi folyamat eredményeként, valódi politikai közösségek keretében alakulhat ki, szilárdulhat meg történelmileg, válhat valóságosan funkcionáló
társadalmi objektivációvá, a mindennapi politikai kultúra szerves összetevőjévé.

A politikai szféra alapértékei történetileg kialakult objektivációk, viszonylag állandó tartalmi összetevőik mellett koronként, társadalmi formációnként
változó, pontosuló elemek is találhatók benne.

Az alapértékek alapvetően meghatározzák egy adott társadalom politikai rendszerét és annak minőségét. Az alapértékek és a belőlük leszármaztatott
értékek hierarchizált és történetileg változó rendszert alkotnak.

Az objektiválódott politikai értékek normatív természetű (általánosan kötelező és megsértésük esetén szankcionált) követelmények rendszere.
Sollen-jellegük miatt bizonyos értelemben azokat a kívánatos, elérendő, teljesítésre váró követelményeknek a rendszerét alkotják, amelyek a
politikai rendszer legfőbb tartalmi jellemzői. A politikai értékek a politika reálfolyamataiból absztrahált objektivációk, amelyek viselkedésregulátorként,
értékelési/önértékelési alapként és a társadalmi-politikai szféra minőségét meghatározó összetevőkként funkcionálnak.

Az ágazati értékrendszerek egy-egy társadalmi alrendszerhez kötődnek és határozzák meg az adott alrendszer működését.

Így léteznek:

• a politikai alrendszer értékei,

• a jogrendszer értékei, a jogi értékek,

• az erkölcsi értékek rendszere,

• a gazdasági alrendszer értékei,

• a tudomány értékrendszere,
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• a művészeti értékek rendszere,

• a szociális szféra értékrendszere,

• az oktatási alrendszer értékrendszere stb.

Az ágazati értékrendszerek eltérnek egymástól:

• az értékek és az értékkategória-párok tartalma alapján,

• az értékek megjelenési formáját illetően,

• az elsődleges, a másodlagos, a harmadlagos értékek rangsorát, hierarchiáját, a cél és az eszközértékek viszonyát illetően,

• az értéksértő magatartások szankcióját illetően,

• az alrendszerhez kötődő értékrendszerek számát (pluralitását vagy monolitikusságát) illetően.

A politikai rendszerek elsődleges (primer) pozitív és negatív értékkategória-párjai
A politikai rendszerek két legfontosabb értékkategória-párja, amely a politikai rendszerek tartalmát, jellegét meghatározza: a politikai rendszer
demokratikus vagy diktatórikus jellege.

1

A politikai rendszer értékrendszere kapcsolódik más, a legáltalánosabb emberi értékekhez, továbbá az alkotmányban és a törvényekben kifejeződő
(jogszabályokba foglalt) értékekhez, a közélethez kapcsolódó erkölcsi értékekhez és a politikai ideológiákban (liberalizmus, konzervativizmus,
szocializmus, nemzeti értékrendek, radikális jobb- vagy baloldali ideológiák stb.).
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A politikai rendszer egészében érvényesülő értékrendszerek áthatják egymást, és különböző mértékben keverednek egymással.

Az Alkotmányban és más törvényekben kifejeződő, írott, szabályozott értékek – a hatályos jog „egyedüliségéből” adódóan – a leginkább ismertek,
tartalmukat az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom fogalmazza meg, és az alkotmánybíróságok, továbbá az egyedi ügyekben ítélkező bíróságok
értelmezik.

2
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Az általános erkölcsi-közéleti értékek (megvesztegethetetlenség, a korrupció elítélése, politikai igazmondás és a politikai korrektség megkövetelése,
a rivális politikus emberi méltóságát tiszteletben tartó vitastílus, vitatkozási mód stb.) egy része magában az Alkotmányban vagy más törvényekben
védett jogi értékként is megjelenik, a közéleti-politikai erkölcsi értékek és szabályok nagy része a nem írott, de általánosan ismert és a közösség által
követendőnek tartott objektiválódott normatív értékekként létezik és hat.

Az ideológiai értékek (a kívánatosnak tartott és az elutasított értéktartalmak) a politizáló pártok, csoportok, szervezett politikai közösségek, mozgalmak
ideológiájában, programjaikban fogalmazódnak meg, amelyek sokszor egymással élesen szemben állnak, egymás pozitív értékeit – azok helyességét
– vitatják, elutasítják.

A politikai rendszeren belül meglévő, egymással élesen szemben álló erkölcsi, politikai, ideológiai értékrendszerek a politikai rendszert
megszüntethetetlenül pluralistává, „kevertté”, sokféle tartalmúvá teszik.

A politikai értékrendszerek közötti választás az első értékválasztás az egyén számára, ha a politikai, közéletben részt kíván venni.

Az elsődleges politikai értékek a demokráciákban
A politikai szféra alapértékei politikailag tételezett, az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom által megfogalmazott, törvényekbe foglalt értékek.
Mivel az érték negatív értékkategória-párjával együtt definiálható és elemezhető, ezért célszerű ezeket is felsorolni a magyar alkotmányból vett
példák alapján:

1. a szabadság és a szabadságjogok, vele szemben a szabadságjogok korlátozása vagy teljes
megvonása, az elnyomás, a hatalmi önkény,

2. az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma vele szemben a jogi és politikai egyenlőtlenség, a
diszkrimináció,

3. a demokrácia, vele szemben a diktatúra,
4. az igazságosság, a legitimáció, vele szemben az igazságtalanság, a legitimáció hiánya,
5. a humanizmus (az ember élete és
méltósága),

vele szemben az antihumánus, emberellenes politika, az
ember életének elvétele és méltóságának
megsértése,

6. a béke, vele szemben a háború,
7. a természetes emberi környezet, vele szemben a szennyezett környezet.
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A politikai szabadság
A szabadság a legősibb és legalapvetőbb követelménye az embernek mint társadalmi lénynek. A szabadságérték és -igény a társadalmi
élettevékenység minden dimenziójában (gazdasági, politikai, kulturális, oktatási, etnikai, nemzetközi, hatalmi stb.) kinyilvánított és óhajtott
értékkategória. Történetileg a mindennapi lét kiszámíthatatlan hatalmi önkényeivel, a mindennapi „elnyomás kis köreiben” érvényesülő
kiszolgáltatottsággal, a megalázó alávetettséggel szembeni követelményként fogalmazódott meg a szabadság értéke. Később az intézményesült
helyi és központi hatalom elnyomásával, az abszolutizált központi hatalom korlátlan érvényesülésével szemben vált alapvető értékké a szabadság.
De követelményként fogalmazták meg az egyenlősdin alapuló közösségi diktatúrával, a modern pártállami bürokrácia mindenhatóságával szemben
is a politikai szabadságot mint alapvető politikai értéket.

A politikai szabadság alanyainak köre történetileg bővült ki: az egyéni szabadság mellett megjelent a közösségek szabadságának, majd a
szervezetekbe tömörült állampolgárok szervezeti és szervezkedési szabadságának és az államok szabadságának a követelménye.

A politikai szabadság relációi a politikai szabadság alanyainak egymás közötti kapcsolatrendszerét foglalják magukban. A politikai szabadság
biztosítása és érvényesülése a politikai szabadság alanyainak bonyolult kapcsolatrendszerét, differenciált és egymást kölcsönösen ellensúlyozó
politikai szabadságjogok és kötelességek rendszerét tételezi fel.

A politikai szabadság legfontosabb relációi:

a. az egyének egymás közötti viszonya,

b. az egyének viszonya közösségeikhez,

c. a politikai közösségek egymás közötti kapcsolata,

d. az egyének és a politikai közösségek viszonya az intézményesült állami (helyi és központi) hatalom szervezeteihez,

e. az egyének és a politikai közösségek viszonya a saját és a nem saját politikai szervezeteihez (pártokhoz, egyesületekhez, mozgalmakhoz stb.),

f. a politikai szervezetek viszonya az intézményesült állami hatalom szervezeteihez,

g. az államok viszonya egymáshoz.

A politikai szabadság értékeinek érvényesülését a relációk mindegyikében jogok és kötelességek normatív rendszere keretében kell garantálni,
különben nem beszélhetünk a politikai szabadságok teljes körű biztosításáról és érvényesüléséről.

A politikai szabadság mint alapérték lényege, hogy a társadalom egyénei, közösségei és szervezetei minden szabadságrelációban részt vehessenek
a társadalmi folyamatok politikai jellegű irányításában. Az ebből való kizárás, kirekesztés, a részvétel korlátozása – bármely szabadságrelációban
– ellentétes a politikai szabadság tételezett értékével.
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Az egyenlőségérték
A szabadság mellett, a demokratikus politikai rendszer másik alapértéke az egyenlőség. A társadalmi egyenlőség komplex rendszerébe tartozó
egyenlőségértékek:

1. a politikai, állampolgári egyenlőség,

2. a jogi (törvény és bíróság előtti) egyenlőség,

3. a gazdasági-tulajdonosi egyenlőség,

4. a kulturális egyenlőség,

5. az oktatási egyenlőség,

6. a nemzeti-etnikai egyenlőség,

7. a vallási-felekezeti egyenlőség,

8. az államok egyenlősége.

Lényegileg minden egyenlőségérték politikai tartalmú, és meghatározza a politikai hatalom minőségét. A társadalmi egyenlőség komplex
rendszerében relatíve elkülönült egyenlőségértékek kölcsönösen feltételezik, erősítik, áthatják egymást. A jogi egyenlőségérték háttérbe szorulása,
annak érvényesülését biztosító jogintézmények és jogi garanciák hiánya lehetetlenné teszi a politikai, a tulajdonosi egyenlőség érvényesülését,
mindezek hiánya vagy együttes fogyatékosságai kulturális, oktatási, nemzeti egyenlőtlenségekhez vezetnek. A politikai és a jogi egyenlőségértékek
következetes érvényesítése a feltétele a kulturális, az oktatási, a nemzeti, az államok közötti egyenlőségértékek érvényesülésének.

A politikai egyenlőségek alanyai (csakúgy, mint a politikai szabadságé): az egyének, közösségeik, a szervezetek, a politikai mozgalmak és az államok.

A politikai egyenlőség relációi az alanyok közötti relációkból tevődnek össze. Az összes relációban jogintézmények, szervezeti intézmények és
módszerek, működési elvek révén kell biztosítani az egyenlőségérték érvényesülését:

• az egyének között,

• a közösségek egymás közötti viszonyaiban,

• a szervezetek között,

• a politikai mozgalmak egymás közötti viszonyaiban,

• az egyének, a közösségek, a szervezetek és az állam szervezetei közötti viszonyokban
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• és az államok egymás közötti viszonyaiban.

A szűken értelmezett politikai (tehát nem politikailag tételezett társadalmi) egyenlőség tartalmát úgy összegezhetjük, hogy az nem más, mint az
állampolgárok, közösségeik, a politikai mozgalmak és szervezetek egyenlő joga a politikai életben való részvételre, saját érdekeik kinyilvánítására
és képviseletére, a hatalmi döntések befolyásolására, ezzel egyenlő részvételi esély a hatalom gyakorlásában.

A politikai egyenlőség garanciái közé tartozik a többség és a kisebbség jogainak védelme. Ezeket a jogokat és kötelezettségeket úgy kell
meghatározni, hogy a kisebbség többséggé, a többség pedig kisebbséggé válhasson a politikai akaratok érvényesítésének demokratikus
folyamatában. A többség jogainak védelme elengedhetetlen a többségi akarat érvényesítéséhez és a meghozott döntés hatékony végrehajtásához.
A kisebbség jogainak védelme (a kisebbségi véleményhez ragaszkodás és érvelés jogának elismerése, a demokratikusan meghozott többségi akarat
végrehajtásainak kötelezettsége mellett) elengedhetetlen a történelmileg szükséges korrekciókhoz, a korábban helyes többségi álláspont időszerű
kritikájához, a politikai alkotókészség kibontakozásához, a politikai aktivitás fokozásához. Bármely oldal – akár a többség, akár a kisebbség – jogainak
eltúlzása vagy abszolutizálása ugyanahhoz a nemkívánatos eredményhez, a demokrácia megszűnéséhez vezet.

A többség hatalmának mindenekfölötti érvényesülése – a kisebbség véleményének védelme nélkül – fokozatosan háttérbe szorítja a kisebbségi
véleményeket, és állandósítja a konformista „szervezett” többség nevében fellépő valamely kisebbség uralmát. A többségi vélemény abszolutizálása
biztosan vezet el valamely kisebbség uralmához, a megszervezett többségi vélemény „fügefalevele” mögött, miképpen arra történelmünk példát is
szolgáltatott. A többség jogának a kisebbségét abszolút módon maga alá gyűrő érvényesülése esetén kialakul a félelem a kisebbségben maradástól,
különösen, ha az megbélyegzéssel, esetleg kiátkozással, korábbi véleményének embert megalázó feladásával, pozíciók elvesztésével jár együtt.
Ebben az esetben legtöbben a „várható” többségi álláspontot – az éppen hatalmon lévő kisebbség többségi véleményként hangoztatott álláspontját
– keresik, már előzetesen ahhoz igazodnak, félve attól, hogy kisebbségben maradnak.

A többség és a kisebbség (esetleg egymástól is eltérő kisebbségek) viszonya és kölcsönös garanciarendszere sűrítetten foglalja magában a
demokrácia legfontosabb összetevőit: a politikai egyenlőség és szabadság talaján megvalósuló önkormányzatot, a vita és érvelés útján megvalósuló
hatalomgyakorlást, a sokféleséget megőrző és abból állandóan új egységet integráló hatalmi mechanizmust. A hatalom demokratikus rendszere
egyúttal biztosítja a kisebbségek bevonását a hatalomba, még akkor is, ha saját véleményükkel nem egyező többségi akaratot kénytelenek
végrehajtani a demokratikus rend és fegyelem kötelezettsége révén.

A demokrácia mint politikai érték
A társadalom politikai rendszerének alapértéke a demokratikus hatalomgyakorlás, szemben az elnyomással, a szervezeti vagy személyi
önkényuralommal és diktatúrával.

A diktatúra és a demokrácia egymást kizáró kategóriák és hatalomgyakorlási módok. A politikai rendszer pozitív értéke a demokrácia, míg negatív
értéke a diktatúra.

A szabadság, az egyenlőség és a demokrácia egymással szorosan, sőt elválaszthatatlanul összefüggő, egymás érvényesülését is meghatározó
politikai értékek.
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Ugyanakkor a szabadság az egyenlőség által, az egyenlőség pedig a szabadság értéke által korlátozott. A politikai szabadság: az egyenlőek
és az egyenlően szabadok szabadságát jelenti. A politikai egyenlőség: a szabadok egyenlősége. Bármelyik érték eltúlzása, a másik érték általi
korlátozottság megszűnése eltorzítja a demokráciát. Az egyenlőség nélküli szabadság egyenlőtlenséghez, önkényuralomhoz, anarchiához, a
szabadság nélküli egyenlőség pedig egyenlősdihez, kollektivista diktatúrához vezet.

A demokrácia, a demokratikus politikai rendszer az egymást kölcsönösen korlátozó szabadság és egyenlőség értékkövetelményeken és garanciákon
nyugszik. A demokráciát ezért úgy is definiálhatjuk, mint a szabadság és a politikai egyenlőség együttes érvényesülését biztosító hatalmi
berendezkedést.

A demokrácia, a szabadság és az egyenlőség szoros összekapcsolását mutatja a következő ábra:

3

A szabadság és az egyenlőség egymásra reflektáló, egymást korlátozó, harmonizált értékek. A két érték együttes és harmonizált érvényesülése
jelenti a demokrácia értékének érvényesülését.

A politikai rendszer legitimációja vagy igazságossága
Az igazságosság elvont értékkategória, amely azonban csak mint valamely konkrét létszférához kötődő érték létezik. Így tehát nincs az
igazságosságnak általános tartalma, csak a jogi, a politikai, az erkölcsi igazságosság és igazságtalanság konkrét kategóriái értelmezhetők.

A politikai rendszer igazságossága (ellentéte a politikai rendszer igazságtalansága) a társadalom túlnyomó többségének (aktív demos) értékítélete
a politikai rendszer igazságosságáról, elfogadhatóságáról, vagyis egy konkrét politikai rendszer legitim vagy illegitim voltáról.

A politikai igazságosság speciális értékviszony, amelynek keretében az értékelés tárgya a politikai rendszer egésze, az értékelés alanyai a
társadalom politikai közösségei. A politikai igazságosság értékelési alapja, mércéje: a hatalom demokratikus berendezkedése és annak elfogadása,
helyességének, a rendszer legitim voltának az elismerése.
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A legitimáltság, a visszaigazoltság mindig aktív elfogadást jelent, mégpedig a vitathatóság szabadsága mellett, ami a hatalom gyakorlásában való
részvételben, működtetésben és az ennek során kialakuló pozitív értékelő véleményben nyilvánul meg.

A politikai rendszer puszta léte, fennmaradása, annak eltűrése, az elforduló közömbösség, a hatalmi rituálékban való látszatrészvétel nem jelenti
a politikai rendszer legitimáltságát, igazságos voltának az elismerését. A legitimáció alapja és mércéje tehát nem a létezés, hanem meghatározott
értékszempontok alapján való aktív elfogadás, politikai cselekvésekben megnyilvánuló részvétel a hatalom működtetésében.

A politikai igazságosság mértéke tehát a hatalom demokratikus tartalma, a szabadság és az egyenlőség értékeinek érvényesülése, és az, hogy a
társadalom ilyenként elfogadja és legitimálja a politikai rendszert.

A humanizmus értéke: az emberi élet és az emberi méltóság
A humanizmus mint politikai érték lényege az emberközpontú politika. A humanizmus követelménye az emberi élet, az emberi szabadság, az ember
méltóságának védelmét, őrzését és kibontakoztatását sűríti magába. A humanizmusban mint politikai értékben az ember maga tételeződik értékként.

A humanizmus is összetett politikai érték, amely magában foglalja, illetve amelyből levezethetők a másodlagos értékelemek. Így a személy életének,
méltóságának, testi épségének védelme, az egészséges élethez és környezethez való jog, a kínzás és a kínvallatás tilalma, a személy integritásának,
magánéletének tiszteletben tartása, a testi és lelki szenvedés okozásának tilalma, a családok egységének védelme stb.

Az alkotmányos demokráciák az alkotmányban kitüntetett, abszolút – vagyis korlátozhatatlan – értékként ismerték el az ember életét és méltóságát.

Az ember élete és méltósága a legelvontabb, a legáltalánosabban megfogalmazott alapértékek. A magyar Alkotmány is abszolút – tehát
korlátozhatatlan – értékekként ismeri el az ember életét és méltóságát az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében: „A Magyar Köztársaságban minden
embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

Az ember életének abszolút értékként való elismeréséből fakad a halálbüntetés tilalma. Az emberi méltóság pedig olyan általános személyiségi
jog és érték, amelyből levezethetők az emberi méltóságból „kiolvasztott”, levezetett „általános” személyiségi alapjogok és a „különös” személyiségi
alapjogok. Ezek a jogok alkotják az emberi méltóság tartalmát. Ilyen, az ember méltóságát védő személyiségi értékjogok: az önrendelkezéshez való
jog, az általános cselekvési szabadsághoz való jog, a magánszférához és annak tiszteletben tartásához való jog, még konkrétabban megfogalmazott
és levezetett értékjogok: a magánlakás, a levéltitok sérthetetlenségéhez való jog, a személyes adatokkal való önrendelkezés. Ezek a konkretizált
szabadságjogok olyan eszközértékek, amelyek az emberi méltóság általános értékét védik.

A béke mint politikai érték
A béke a háborúval szemben tételezett politikai érték, amely napjainkban – az emberiség totális fenyegetettsége idején – az emberiség kollektív
jogát jelenti az élethez, az emberiség és az emberi kultúra fennmaradásához.
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Az emberi élet és szabadság fő veszélye mindig is a háború volt, de a teljes pusztulás veszélye csak napjaink fenyegető réme. Csak demokratikus
politikai rendszerek összessége (de legalábbis többsége) képes a világháború kitörését megakadályozni.4

A demokratikus politikai rendszerek a béke értékének védelmével nem mondanak le sem az önvédelem, sem a demokráciát veszélyeztető erők
erőszakos elnyomásáról.

A béke mint politikai érték ellentéte nem a fegyveres harc, hanem a fegyveres harcnak az a fajtája, amely világháborúhoz vezet vagy vezethet, s
amely az emberiség pusztulását vonná maga után.

A béke értékének védelmét és óvását nem lehet csupán a nemzetközi viszonyok keretében biztosítani. A nemzetközi politika viszonyai és tartalma
– demokratikus belső berendezkedés esetén – a belső politikai rendszerek által meghatározott és kondicionált. Ezért a békét a demokratikusan
szervezett társadalmak csak együtt tudják biztosítani.

Magyarország alaptörvénye is „elutasítja a háborút mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét (Alaptörvény Q cikk).

A természetes emberi környezet
A természetes emberi környezet, a természeti értékek megőrzése elengedhetetlen feltétele az emberi létnek. A ma élő egyéneknek és
társadalmaknak, végső soron az egész emberiségnek, a jelen és a jövő nemzedékeinek közös érdeke a természeti értékek megőrzése. A termőföld,
az erdők, a felszíni és a felszín alatti vízkészletek védelme az ember biológiai létfeltételeinek megóvását jelenti. A modern alkotmányok – így a
Magyar Köztársaság Alkotmánya is – elismerik és igyekeznek biztosítani (tipikus célértékként) mindenki jogát az egészséges környezethez.

A korábbi magyar Alkotmány 18. §-a kimondta: „A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”

Az egészséges környezethez való jog az ún. „harmadik generációs” jogok közé tartozik, melyet az Alkotmánybíróság alapjogi védelemben
részesít. A jog értelmezését és az alapjogi rendszerben való elhelyezését először a 28/1994. (V. 20.) AB határozat (ABH 1994, 139.) végezte
el. E döntésében az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy ha az egészséges környezethez való jog az Alkotmányban külön nevesítve nem lenne
– a jövő generáció életfeltételeinek a biztosítása, az emberi élet természeti alapjainak a fenntartása okán –, az élethez való jogból akkor is
levezethető lenne. Az egészséges környezethez való jog mint alapjog elsősorban az érvényesüléséhez szükséges állami kötelezettségekben ölt

4 A háborúról politikusok döntenek. Gyakran idézték politikusok Carl von Clausewitz híres mondását: „A háború a politika folytatása más eszközökkel.” Lenin majdnem szó szerint ugyanezt vallotta: „A
háború a politika erőszakos folytatása.” Ismeretes a forradalmi harcok, háborúk, fegyveres konfliktusok közötti értékelvű megkülönböztetés, amely szerint vannak igazságos és igazságtalan háborúk,
fegyveres harci cselekmények.

A Michigani Egyetemen végzett számítógépes feldolgozás szerint az emberiség elmúlt 6000 éves történelme során 15 ezer háború zajlott. Háborúnként a legalább 1000 halottal járó fegyveres
konfliktust vették figyelembe a kutatók. A 15 ezer háború 3,5 milliárd ember halálát okozta.

A XXI. századi fegyvereket és haditechnikát figyelembe véve egy világháború akár 1 milliárd ember halálát okozhatná, és helyreállíthatatlan rombolást és pusztítást vonna maga után a természeti és
az épített emberi környezetben. A mai világban a háború a politika vége és nem „folytatása más eszközökkel”. A nukleáris háború a politika irracionális eszköze, mivel akár az emberiség (vagy nagy
részének) pusztulásához vezethet. Ezért vált a béke – mint primer politikai érték – az emberiség kollektív jogává az életben maradáshoz.
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testet, „önállósult és önmagában vett intézményvédelem” illeti meg, az Alkotmány e jog megvalósulásának garanciáit emeli az alapjogok szintjére.
A hivatkozott AB határozat szerint: „A legszorosabb kapcsolat az élethez való joggal áll fenn: a környezethez való jog valójában az élethez való jog
objektív, intézményvédelmi oldalának egyik része: az emberi élet természeti alapjainak fenntartására vonatkozó állami kötelességet nevesíti külön
alkotmányos »jogként«. Az Alkotmány 18. §-a hiányában a környezetvédelemmel kapcsolatos állami kötelezettségek kiterjesztő értelmezéssel az
Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből is levezethetők lennének.

A környezethez való jog önálló kimondása azonban az állam objektív életvédelmi kötelezettségéből – egyébként szükségszerűen adódó –
következményeknek külön alkotmányos súlyt ad. Ezek az objektív állami kötelezettségek szélesebbek az élethez való alanyi jogok összességénél.
A környezethez való jog formailag is eloldja őket az élethez való alanyi jogtól, s ezzel megkönnyíti, hogy ez a jog további, más gyökerű, a
feladat megvalósításához szükséges állami kötelezettségeket magába fogadjon, továbbá megkönnyíti a környezetvédelem sajátosságához való
alkalmazásukat is.

„A környezethez való jog sajátossága abban áll, hogy alanya valójában az »emberiség« és a »természet« lehetne. (...)

A védelem szintjét a környezethez való jog fenti dogmatikai sajátosságain kívül döntően befolyásolja a környezetvédelem tárgya is: az élet
természeti alapjainak véges volta és a természeti károk jelentős részének visszafordíthatatlansága, s végül az a tény, hogy mindezek az emberi élet
fennmaradásának feltételei. A környezethez való jog az emberi élethez való jog érvényesülésének fizikai feltételeit biztosítja. Mindez a környezethez
való jog jogalkotással való védelmének különös, más jogokéhoz képest fokozottan szigorú voltát követeli meg. (...)

A környezethez való jog tárgyából és dogmatikai sajátosságából az következik, hogy a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét az állam
nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alkotmányos jog vagy érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az
elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.”

A hivatkozott határozat rendelkező része mondja ki: „Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 18. §-ában megállapított, az egészséges
környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal
biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint
csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.”

Az Alkotmánybíróság – a fent idézett – a 28/1994. (V. 20.) AB határozatot követő gyakorlata alapján egyértelművé tette, hogy az egészséges
környezethez való jog védelme nemcsak a természeti környezet, hanem az épített környezet védelmét is jelenti. Az Alkotmánybíróság a környezethez
való jog sérelme alapján több jogszabályt is megsemmisített. E döntések – és az alkotmánybírósági vizsgálat terjedelme – más határozatokhoz képest
annyiban különbözőek, hogy a maga korlátozott, az írásbeli eljárás során rendelkezésre álló eszközeivel az Alkotmánybíróságnak bizonyítania kell,
hogy az adott jogszabály (gyakorlati következményeit tekintve) valóban visszalépést jelent a korábbi állapothoz képest. Tulajdonképpen az így feltárt
„helyzetet” alapul véve kell a testületnek mérlegelnie a vele szemben álló jogokat. Az alkotmánybírósági gyakorlat azt mutatja, hogy az egészséges
környezethez való jognak (az általa védett értékek kiemelt jelentősége miatt) elsőbbsége van számos más joggal szemben. A döntésekből kitűnik,
hogy pl. a tulajdonhoz való jognak a korábbi Alkotmány 18. §-ában és 70/D. §-ában foglalt (együttesen értelmezett) jog érvényesülése érdekében
több szempontból is engednie kell.

A környezetünkért, annak jövőjéért leginkább a politikai vezetők, kormányok és parlamenti döntéshozók a felelősek.



A POLITIKAI ÉRTÉKEK

191

A természeti kincsek, a környezeti erőforrások végessége a XX. században vált teljesen nyilvánvalóvá.5

Az emberi környezet védelme, a környezetszennyezés korlátozása az emberiség kollektív joga és az emberiség életben maradásának feltétele,
egyúttal ezért vált elsődleges politikai jelentőségű értékké a természetes emberi környezet.

Leszármaztatott demokratikus politikai értékek
Az elsődleges politikai értékek érvényesítéséhez szükséges leszármaztatott politikai értékek (nem kimerítő, csak példálózó) felsorolása:

1. A politikai életben való részvétel szabadsága. A politikai hatalom gyakorlásában való részvétel elsősorban az egyének, a közösségek és
szervezeteik részvételét jelenti a döntések meghozatalában.

2. Az irányítók, a vezetők, a képviselők felválthatósága olyan szabadságérték, amelyet a rotáció elve és az azt biztosító jogintézmények és szervezeti
eljárási módszerek rendszere hivatott biztosítani. A hatalmi pozíciók felválthatósága és nyilvános versengés keretében való betöltése a társadalmi
méretű közéletiség és a kollektív hatalomgyakorlás politikai értéke, egyúttal egyik garancia a személyi hatalmak intézményesülésének elkerülésére.

3. A nyilvános politizálás és a politikai nyilvánosság funkcióiban nem korlátozott működése a politikai szabadság értékösszetevője. A titkosított
politizálás, a bürokratikus nyilvánosság az információ értékeitől fosztja meg az állampolgárokat, politikai kiskorúságra, szellemi függőségre, a
„gondoskodó, mindentudó” hatalom „atyai gondoskodására” kárhoztatva a társadalom tagjait és közösségeit. Az állampolgár részéről az informálódás
szabadsága, a politikai hatalmi szervek részéről az információadás kötelezettsége az informáltság biztosítéka, egyúttal a politikai döntések
meghozatalában való részvétel feltétele is.

Az információ szabadsága és az informálás kötelezettsége azonban együtt kell hogy járjon a „gondolatok gyülekezési szabadságának” (Páskándi
Géza) garantálásával is. Nyilvános politizálás csak a politikai intézmények (sajtó, rádió, televízió, gyülekezési jog stb.) szabad felhasználása útján
képzelhető el.

A politikai nyilvánosság legfontosabb összetevője a sajtószabadság. A sajtószabadság komplex érték és garancia, amelynek összetevői:

a. a sajtóalapítás szabadsága,

5 A XX. század közepén született a felismerés, hogy a természeti kincsek, a környezeti erőforrások végessége bizonyosan korlátja lesz a gazdaság és lélekszám növekedésének, sőt a korabeli
szemlélet – legyőzzük a természetet! – és az értelmetlen pazarlás nemcsak a jövő nemzedékeket, hanem a ma élő embereket is közvetlenül veszélyezteti. A nemzetek összefogtak a környezeti
erőforrások ésszerű és takarékos használata érdekében. Ma már nemzetközi egyezmények sokasága foglalkozik a környezeti értékek védelmével. Sőt a közgondolkodásban ma már valamely ország
fejlettségét is polgárainak a környezethez való viszonyával mérik.

A népesség növekedése miatt egyre csökken a Földön az élelem fő forrása, az egy főre jutó megművelhető földterület. 1950-ben egy emberre 0,23 megművelt hektár jutott, 2000-ben ennek már csak
a fele, miközben a tartalék területek lassan elfogynak. Most mintegy 750 millió hektár földet művelnek meg, 25 százalékkal többet, mint a múlt század derekán. Ennek harmadát, mintegy 250 millió
hektárt azonban már intenzíven kell öntözni (századunk közepén még csak 80 millió hektárt öntöztek). Azonban a Föld – részben a tudományos módszerek fejlődése jóvoltából – táplálni tudja lakóit.
Ahol éhség van, oda főként szervezetlenség miatt nem tudják vagy nem akarják eljuttatni a segítséget.

A környezetvédelem sorsa most főként a politika, a politikusok kezében van.
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b. a sajtó-előállítás (a nyomda igénybevételének) szabadsága,

c. a sajtótermék terjesztésének a szabadsága,

d. a sajtóban a véleménynyilvánítás szabadsága.

A sajtószabadságot csak e négy összetevő együttes érvényesülése garantálja, ezért nem helyes leszűkíteni a sajtószabadság komplex
értékkövetelményét a véleménynyilvánítás szabadságára.

4. A politikai közösségek szerveződésének biztosítása, sőt elősegítése a politikai szabadság összetevője. A politikai élet kitüntetett alanyai
nem az egyének, nem a társadalom, hanem a politikai közösségek. Ma, amikor már túlságosan is szervezetközpontúvá vált a modern politikai
élet, a politikai közösségek jelentősége nem szűnt meg, de az igaz, hogy szerveződésük folyamata, működésük mechanizmusa, a politikai
hatalom intézményrendszeréhez való kapcsolódása átalakult. Előtérbe kerültek a szervezeteken (pl. pártokon) belül megjelenő közösségek és a
szervezeteken kívüli politikai közösségek. A közösségszervezés szabadságának korlátozása lényegileg akadályozza a politikai élet alanyává válást,
a politika potenciális alanyait individuumokra különíti el, vagy feloldja a mamut politikai szervezetek arc nélküli tömegében azokat.

5. Az önkormányzat, a közösségek saját önkormányzásukhoz való joga mint politikai érték elválaszthatatlan a közösségek lététől. A közösségek
csak az önkormányzati elv alapján működnek, és az önkormányzatok valódi politikai közösségekre támaszkodva életképesek a központi
hatalom nyomásával szemben. Közösségi létről önkormányzati jogosítványok nélkül nem beszélhetünk, a politikai közösségek önkormányzati
jogosítványaik révén válnak (helyi vagy központi) hatalmi tényezővé a politikai életben. Az önkormányzat nem zárja ki a közösségen belüli
korlátozott hatalomkoncentrációt, a hatáskörök bizonyos mértékű centralizációját, továbbá a küldöttek, a választott vezetők és a kollektívák
közösségétől származó képviseleti hatalmat és demokráciát. Minden önkormányzat hatalma korlátozott a többi önkormányzathoz és a regionális,
illetve az országos hatalomhoz képest. Az elszigetelt és acsarkodó közösségi önkormányzatok laza hálózata rendkívül bomlasztó és a politikai
életet szétziláló képződmény. Ennek elkerülésére a helyes ellensúlyozó és kiegyenlítő értékelv nem az abszolút központi hatalom, hanem az
elkülönültségüket megtartó, de távlatosabb érdekeik által összekapcsolt, tehát közös érdekeik által integrált közösségek rendszere, amely egyúttal
az erős (az önkormányzatokat is bizonyos mértékig korlátozó) központi hatalom korlátja is. Miután a politikai tagoltság alapja az érdektagoltság,
és az érdektagoltság a közösségek tagolt rendszerét feltételezi, ezért minden demokratikus politikai rendszer arra kell hogy törekedjen, hogy
az érdekközösségek minél inkább megmutatkozzanak a mindennapi politizálás színterén, döntésbefolyásoló funkciójuk megvalósítása során
egyértelműekké váljanak a közöttük meglévő érdekkonfliktusok éppúgy, mint azok a távlatosan vagy elvontan megfogalmazható közös érdekek,
amelyek a stabil és kiszámítható érdekszövetségek, politikai konszenzusok alapjai lehetnek.

6. A hatalom osztottsága az ellenőrizhetetlen hatalomkoncentráció elkerülésére, a kizárólagos és felválthatatlan hatalmi pozíciók kialakulásának
megakadályozására irányul. A társadalmi méretű hatalomkoncentráció és a hatalom kizárólagos birtoklása ellentmond a társadalom
megszüntethetetlen érdek-, közösségi, rétegtagoltságának és a kollektív hatalomgyakorlás, továbbá a közösségek önkormányzati hatalma
érvényesülésének. De ezeken túl, a hatalomkoncentráció és a kizárólagos hatalom társadalmi méretű érvényesülése ellentmond lényegileg az összes
politikai szabadságérték érvényesülésének, illetve akadályozza is azt. A társadalmi méretű hatalomkoncentráció megszünteti az egyes hatalmi
összetevők, befolyásoló szférák önállóságát. A társadalmi méretű hatalomkoncentráció és kizárólagos hatalom a hatalmi hierarchia „kis köreiben”
és szintjein hasonló tartalmú és jellegű hatalmat alakít ki egy-egy személy, szervezet körül. Az egyének és a helyi testületek, a helyi hatalmak
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közötti hatalommegosztás, egymás kölcsönös ellenőrzése és befolyásolása mindaddig nem valósulhat meg, amíg az egészet determináló „túlsúlyos
elem” (a központi hatalom) hatalomkoncentrációja és kizárólagos hatalomgyakorlása létezik. A hatalom egysége természetesen nem azonos a
hatalom koncentrációjával, illetve a kizárólagos hatalomgyakorlással. A hatalom egysége is (mint minden más esetben is) csak a sokféleség egysége
lehet, vagyis az érdekeik alapján relatíve elkülönülő, de magasabb rendű közös érdekeik alapján demokratikus politikai szövetségre lépő rétegek,
szervezetek, közösségek politikai szövetsége. A politikai egység olyan politikai szövetség, amely a politikai élet alanyainak hatalmi szövetségén, a
kölcsönös korlátozottságok és befolyásolások, ellenőrzési csatornák és eszközök bonyolult rendszerén alapul.

Az erős hatalom nem azonos a koncentrált és kizárólagos hatalommal. A koncentrált és centralizált hatalom ereje és hatékonysága rendkívüli
szituációkban és rendkívüli feladatok megoldása esetén érvényesülhet, de a társadalom normál történeti szakaszaiban rendkívül instabil és rossz
hatékonyságú hatalomnak bizonyul.

7. A politikai szféra értéke a sokféleség tolerálása, sőt nemcsak megtűrése, hanem szervezése is. A társadalmi élet megszüntethetetlenül plurális és
heterogén szerkezetű. A tagoltság és a pluralitás a társadalmi lét differenciálódásával nem csökken, hanem növekszik. A társadalmi lét tagoltsága
(gazdasági, érdek, politikai, rétegek, csoportok, nemzeti-etnikai, vallási, területi stb.) az érdekek és a vélemények sokféleségében jelenik meg. Minél
tagoltabb, minél több relatíve eltérő csoport, réteg, közösség, etnikum alkot egy társadalmat, annál gazdagabb, értékesebb az adott társadalom. A
sokféleség alapján tagolt társadalom tanulási, adaptációs és megújulási kapacitása is nagyobb.

A sokféleség, a pluralitás politikai értékének az ellentéte a monolitikusság, az eltérő érdekek, nézetek és vélemények, etnikumok, kulturális és vallási
szokások stb. türelmetlen elutasítása, kifejeződésük korlátozása. A monolitikusság kényszere nem egységet, hanem erőszakolt egyformaságot von
maga után, elszegényítve, elpusztítva alapvető emberi, közösségi értékeket.

8. A politikai biztonság és a politikai megbízhatóság rendkívül fontos értékei a politikai rendszernek. A politikai biztonság lényege, hogy a politikai
élet résztvevőinek magatartása és magatartásuk következménye kiszámítható legyen a politikai élet alanyainak összes relációiban. Történetileg
először a helyi hatalommal és a központi hatalommal szemben kerestek biztonsági garanciákat az egyének és a politikai közösségek. A politikai
biztonság értékét ma is ezekben a dimenziókban fenyegeti elsősorban veszély. Erősödik ugyanakkor a központi hatalom biztonságigénye és az
államok biztonságigénye is a nemzetközi viszonyokban. A politikai biztonság összetevői közé tartoznak a demokratikus rendezettség és fegyelem
követelményei is, amelyeket a demokratikus jogrend és a demokratikus politikai kultúra pozitív összetevői garantálnak.

9. A politikai szféra értéke a politikai szolidaritás, mint a másokért kiállás, a kollektív felelősségvállalás, az egységbe tömörülés, a kollektív politizálás
elfogadása és érvényesítése. Ellentéte a széthúzás, a közömbösség, az individualizmus, az elkülönülés és közömbös elfordulás másoktól.

10. A kollektivitás és a közösségi elkötelezettség a szocialisztikus eszmék által elismert politikai érték. Ezen értékek ellentétei: az eltúlzott
individualizmus és a kollektív (vagy kollektívára hivatkozó) „közösségi terror”, a minden egyéni arculatot kiiktató szervezeti zsarnokság.

11. Minden politikai vezetés, de a tágabb politikai közösségek alaptörekvése is a politikai-hatalmi stabilitás megteremtése és megőrzése. Adott
politikai vezetés többnyire saját uralmának stabilitásával méri a politikai rendszer stabilitását. Ez súlyos értékzavarokhoz – de ezen túl a hatalmi
mechanizmus torzulásához – vezethet. A politikai stabilitás értéke nyilvánvalóan nem független a politikai vezetéstől, annak személyeitől, de nem
is azonosítható azok változatlanságával, illetve azok hatalmi erejével. A demokratikus politikai rendszerek stabilitása értékeik, elveik, struktúrájuk
és hatalmi intézményeik stabilitásával, továbbá társadalmi legitimáltságukkal mérhető. A vezetők, a kormányok, a tisztségviselők, a kormányzó
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pártok változása, új és új politikai mozgalmak megjelenése a változásokon keresztül érvényesülő rendszerstabilitás megnyilvánulása, ha a rendszer
alapstruktúráját, értékeit ezek a változások nem érintik. A politikai stabilitás értékének a védelme tehát értékek, elvek, intézményesült hatalmi
eljárások, politizálási szisztémák védelmét jelenti, nem pedig személyek, vezetők hatalmi pozícióinak körülbástyázását.

12. A politikai szabadság értékei közé tartoznak bizonyos személyiségi jegyek is, amelyeket összefoglalva: a demokratikus politikai kultúra elemeiként
jelölhetünk meg. A demokratikus hatalmi rendszer működtetése csak azokat ismerő, azokat használni, működtetni képes egyének és közösségek
aktív részvétele révén képzelhető el. A demokratikus politikai kultúra személyiségi jegyei a politikai szocializáció folyamatában, a mindennapi
politizálás keretében válhatnak tömegesen elterjedtté. A demokratikus politika intézményei elősegítik a nekik megfelelő személyiségi jegyek,
politizálási készségek tömeges elterjedését. A politikai szocializáció alapvető terepe a politikai közösségek, csoportok keretében végzett közéleti
tevékenység. Közösséghiányos társadalmakban a politikai kultúra is eltorzul, háttérbe szorulnak a demokratikus politizálás adekvát készségei,
értékei, személyiségi összetevői. A demokratikus politikai kultúra összetevői közé olyan személyiségi jegyek tartoznak, mint az elvszerű politizálás,
a gondolkodás nyitottsága, a rugalmasság, a széles körű tolerancia, a nyílt kiállás és a felelősségvállalás, a mértékletesség az elvek és az eszmék
érvényesítésében, a bizalom és a nyitottság, az árnyalatok elismerése és az előítélet-mentesség. Ahhoz, hogy a politikai életet ezek az értékek
uralják, demokratikus intézményekre és hosszú történelmi tanulási folyamatra van szükség.

13. A politikai szféra kitüntetett értékei az autonómia és a szuverenitás. Mindkét érték a politika alanyaihoz, az egyénekhez, a közösségekhez,
a szervezetekhez, az államokhoz és a nemzetekhez kötődő követelmény. Az autonómia nem azonos az önkormányzattal, bár önkormányzatról
az autonómia bizonyos mértéke nélkül nem beszélhetünk. Míg az önkormányzat uralmi, hatalomgyakorlási elv és érték, amely az autonómiára
támaszkodik, de több annál, adott közösség, réteg belső, önmagára vonatkoztatott hatalmi rendje, addig az autonómia lényege a függetlenség, a
másoktól való elkülönülés joga.

Az egyének, a közösségek, a szervezetek autonómiájának lényege az elkülönülés joga és lehetősége. Az elkülönülés magában foglalja a politikai-
közéleti szférától való elfordulást, az emberi, közösségi élet bizonyos szféráinak politikamentessé tételét is, az egyéni és a közösségi élet privát
szféráinak az elkülönítését a politikai szférától.

Az egyéni autonómia a privát szféra védelmének joga a magánszféra átpolitizálásával szemben. A közösségek autonómiája már nem zárható be
ennyire a privát szféra sáncaiba, mivel minden közösség elemi közéleti-politikai töltéssel rendelkezik, a nem politikai indíttatású közösség is. A politikai
közösségek nem csupán autonómiára, hanem ezen túl, önmaguk kormányzására, saját ügyeik irányítására és rendezésére, vagyis önkormányzatra
törekednek.

A szervezetek, az etnikai csoportok és a társadalmi rétegek, továbbá az államok önállóságának, elkülönülésének és autonóm létük megőrzésének
értéke a szuverenitás kategóriájával írható le.

A szuverenitás tartalma a főhatalom birtoklására vonatkozik, és az újabb századokban mint állami szuverenitás jelent meg. A főhatalom birtokosa
az állam, illetve bizonyos szervei. A modern politikai rendszerek kialakulása, továbbá a demokratikus hatalmi berendezkedés követelményei miatt a
szuverén hatalom birtokosa, a szuverenitás letéteményese ma már nem lehet egyetlen állami szerv, hanem a politikai rendszer egésze (pártok, állami
szervezetek, az állampolgárok politikai szervezetei és mozgalmai, intézményesült politikai szövetségek stb.), s ezeken keresztül az állampolgárok
összessége a szuverenitás hordozói.
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A pártok és az állami, továbbá a nem állami politikai szervezetek kollektív birtokosai kell hogy legyenek a főhatalomnak. A főhatalom kollektív
birtoklása biztosítja a társadalom tagjainak „beemelését” a főhatalom alanyai közé, és változtatja a főhatalmat „kollektív politikai tulajdonná”. Nem
a főhatalom érték önmagában, hanem a főhatalom kollektív birtoklásának demokratikus rendje érték a politikai rendszer belső működése (belső
szuverenitása) szempontjából.

A szuverenitás külső oldala mint az állam által gyakorolt főhatalom sérthetetlenségének követelménye jelenik meg a nemzetközi politikai életben.
A nemzetközi politikai rendszer alapértéke az állami szuverenitás, annak sérthetetlenségét, kötelező tiszteletben tartását és tartalmát jelentő
jogosítványokat a nemzetközi jog és az államközi szerződések hivatottak biztosítani. Az államközi kapcsolatokban a szuverenitás értéke egyúttal
feltétele a nemzeti érdekek képviseletének, érvényesítésének, nemzetközi szintű egyeztetésének. A nemzetközi érdekegyeztetés a politikai rendszer
belső érdekfeltáró, érdekképviselő, érdekintegráló mechanizmusától függ.

A szuverenitás mint politikai érték nemzetközi viszonyokban való érvényesülése a főhatalom belső birtoklásának „értékességétől” függ. A politika
alanyainak (a közösségek, a politikai csoportosulások, az egyének stb.) korlátozása, kizárása a főhatalom belső birtoklásából a szuverenitás
értékének külső érvényesítését korlátozza, illetve akadályozza meg, hiszen a szuverenitás nemzetközi politikai értéke sem öncél, hanem a nemzeti
érdekek érvényesítésének eszköze és tartalma. A főhatalom kollektív és demokratikus birtoklásának a korlátozottsága, a főhatalom kisajátítása
és kizárólagos birtoklása egy-egy szervezet vagy személyek köre által éppúgy a szuverenitás értékének megsértése – a politikai rendszer belső
relációjában –, mint az államközi kapcsolatokban. A főhatalom eredeti filozófiája is kezdetben azt mint az uralkodót alattvalóival s azok intézményeivel
szemben megillető hatalombirtoklási jogot értelmezte, s csak később vált az állami szuverenitás a nemzetközi viszonyok keretében érvényesülő
politikai értékké.

Nem csupán az elkülönülés, az autonómia megőrzése, a sokféleség tolerálása értékei a politikai szférának, hanem a sokféleségből demokratikusan
megszerveződő egység is.

Az egység mindig a sokféleség egysége, az eltérő és különállásukat megtartó, de együttműködésre orientált politikai közösségek, mozgalmak,
szervezetek egysége. A monolitikusság az egyformaság „egysége”, azt mondhatjuk, hogy egyfajta „szervetlen” egység, szemben a tagolt, heterogén
és elkülönülő elemek „szerves” egységével. A szerves egység, a differenciált elemek és részek egysége értékesebb, magasabb rendű szerveződés,
mint a monolitikus szervetlen egység. A monolitikusság a politikai élet véletlen és gyorsan tovatűnő szerveződése, rendkívüli időszakok, tagolatlan
politikai rendszer keretében rövid időre kialakuló politikai elrendeződés. Ezzel szemben a társadalmi, a gazdasági, a kulturális, az etnikai, az
érdektagoltság és mindezek politikai tagoltságaként való kifejeződése, a tagoltság új és új tagoltsággá alakulása az emberi társadalom normális és
megszüntethetetlen velejárója. A tagoltság mint történelmi tendencia erősödik, és semmi sem mutat valamiféle tagolatlan monolitikus társadalom
kialakulására. A politikai rendszer nem csupán a tagoltság és a tagoltságokat meghatározó társadalmi (gazdasági, érdek-, kulturális, etnikai, érték-
és vélemény-) tagoltságok kifejezésére és politikai tagoltságként való megjelenítésére hivatott, hanem az integráció révén e tagoltságból új és új
egység létrehozására is.
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4

A politikai értékrendszerek pluralizmusa és harmonizálása
A tételezett politikai értékek rendszert alkotnak, amelyen belül az alapvető értékek dominanciája érvényesül. Az alapvető vagy elsődleges értékekre
épülnek rá a másodlagos, harmadlagos levezetett, leszármaztatott értékek.
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A társadalom értékvilága – és ennek részeként a politikai értékek világa is – megszüntethetetlenül plurális szerkezetű, vagyis egyidejűleg léteznek
különböző politikai, erkölcsi, jogi stb. értékrendszerek egymás mellett, amelyek között a totális eltéréstől a leszármaztatott értékek másodlagos,
harmadlagos eltéréséig terjed a viszony.

Az értékrendszerek pluralitása miatt szükségszerű az értékrendszerek közötti választás, tudatos előnyben részesítés. Valamely értékrendszer
elfogadása maga is értékválasztás eredménye. Ahhoz, hogy választható, tudatosan elfogadható, előnyben részesíthető legyen egy politikai
értékrendszer, legelőször is léteznie kell. Ez az elméleti evidencia egyáltalán nem evidens a mindennapi politika gyakorlatában. Sok esetben egy-
egy politikai rezsim, vezetés pusztán ideológiája, politikai programja, mindennapi politikai célkitűzései és elért eredményei alapján nyilvánvalónak,
magától értetődőnek véli az ezekből kiolvasható politikai értékrendszert. Holott nyilvánvaló, hogy a politikai gyakorlat tudomásulvétele, eredményeinek
elfogadása nem jelenti még az adott politikai rezsim értékeivel való azonosulást.

Bár az értékek tételezése, objektiválódása és rendszerré szerveződése többnyire a mindennapi lét spontán folyamataiban történik, azonban a modern
politikai életben egyre nagyobb a tudatos, sőt intézményesített értéktételezés szerepe.

A tudatos értéktételezés természetesen többnyire már elfogadott és érvényesülő értékek megerősítéséből, esetleg módosított újraértelmezéséből
áll, vagy az értékrendszert alkotó értéktételezések áthierarchizálásából, amikor is alapvető értékké válik az addig leszármaztatott, másodlagos
érték. Az új értékek tételezése természetesen nem úgy játszódik le, mint egy tudatos jogalkotási folyamat. A politikai értékek az adott politikai
mozgalom, rezsim, közösség politikai eszméiből, ideológiájából, célkitűzéseiből és főleg gyakorlatából absztrahálhatók. Az így absztrahált, illetve
az absztrakt értéktételezésekből lebontott, konkretizált, intézményesített értékrendszerhez való értékelő viszony eredménye az adott értékrend
elfogadása, részleges vagy teljes elutasítása.

Mindenesetre az időtálló és intézményesült politikai rendszerek saját értékrendszerük tisztázása, tudatosítása, értékként tételezése nélkül a
legfontosabb legitimációs alapról mondanak le. A politikai legitimáció alapja a tételezett politikai értékek visszaigazolása, elfogadása, a velük való
azonosulás.

Persze mindig voltak olyan praktikus politikai mozgalmak, erőcsoportok, amelyek a napi politikai célkitűzéseket azonosították a mozgalom értékeivel,
és a napi politikai eredményekkel való azonosulást értékelfogadásnak tekintették. Ez az azonosulás a napi politikai sikereknek van kitéve, míg a
tételezett értékek elfogadása a napi politikai sikerektől függetlenül is tartós visszaigazolást jelent.

A fő kérdés tehát az, hogy vannak-e egyáltalán, és ha vannak, melyek egy politikai mozgalom alapvető értékei. A látszólag triviális kérdést egyáltalán
nem olyan egyszerű megválaszolni. Egyrészt azért nem, mert egy politikai mozgalom nagyon sikeres politikai tevékenységet folytathat 10-20-30
éven keresztül is akár, anélkül, hogy tételezett politikai értékeit tisztázná, vagy elkülönítené és megkülönböztetné más politikai mozgalmak értékeitől.
Tételezett értékek nélkül is lehet sikeres egy politikai csoportosulás mindennapi politikai tevékenysége.

A politikai értékekkel való azonosulás az egyik legfontosabb legitimációs mechanizmus, ezért a politikai értékrendszer zavarai alapvető legitimációs
zavarokhoz vezetnek. Különösen három értékzavar okoz legitimációs zavart.

Az egyik, ha nem világosak és egyértelműek a politikai vezetés értékei, vagyis, ha elmaradt az értéktételezés folyamata. A másik, ha a tételezett és
a gyakorlatban érvényesített értékek jelentősen eltérnek egymástól. Ez esetben nem feltétlenül a politikai gyakorlat eltérő értékeit kell kárhoztatnunk,
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hiszen sok esetben a gyakorlatban érvényesített új értékrendszer lát el alapvető „rendszerjavító” funkciót a tételezett értékekkel szemben. Más
esetben a tételezett értékek érvényesítését kéri számon a társadalom. Ez az értékkettőződés elbizonytalanítja és demoralizálja nemcsak a társadalom
tagjait, de az intézményesült hatalom képviselőit is. A harmadik súlyos értékzavarra visszavezethető legitimációs zavar a tételezett értékek tömeges
elutasítása.

A tételezett értékrendszerek hierarchizáltak, vagyis nem egyenlő értékeket foglalnak magukban. Az értékeket harmonizálni és konkrét szabályok,
eljárások keretében – ellentmondás-mentességére törekedve – intézményesíteni kell.

Az értékrendszer hierarchiáját az alapvető, a leszármaztatott másodlagos és harmadlagos értékek rendje adja és mutatja meg.

Az értékkategóriák harmonizálása az értékek intézményesülési folyamatában végezhető el. A harmonizálás során el kell kerülni azt, hogy
valamely érték abszolutizált érvényesítése más érték érvényesülését megakadályozza, vagy hogy egy adott érték abszolút érvényesülése ellenkező
következményekhez vezessen. A szabadság alapértékének eltúlzása vagy helytelen értelmezése az egyenlőség értékének az érvényesülését
veszélyezteti, míg az egyenlőség értékének abszolutizálása és nem megfelelő tartalmú intézményesítése a szabadság értékét szorítja háttérbe. De
a leszármaztatott értékek nem harmonizált rendszere is a politikai rendszer torzulásához vezethet. Így például a helyi hatalom és az önkormányzat
elvének eltúlzása az egység és a politikai stabilitás követelményeit és értékét veszélyeztethetik. A pluralizmus értékérvényesülésének korlátot kell
hogy szabjon a társadalmi integráció elve. Az integráció és az egység követelménye viszont nem vezethet monolitikussághoz, az egyformaság
erőszakolásához.

Az értékek harmonizálása kölcsönös korlátozást, egymás által korlátozott érvényesülést jelent. Az Alkotmány 8. §-a alapján az alapjogokra vonatkozó
szabályozásra csak törvényben kerülhet sor, mégpedig úgy, hogy az alapjog lényeges tartalma nem korlátozható. Ettől eltérő eset az, ha az alapjog
gyakorlásának felfüggesztésére vagy korlátozására rendkívüli állapot, szükségállapot vagy vészhelyzet miatt kerül sor; meghatározott alapjogok,
így például az élethez való jog, a lelkiismereti és vallásszabadság, a büntetőeljáráshoz kapcsolódó biztosítékok stb. azonban még ezen esetekben
sem függeszthetők fel.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alapjogok korántsem korlátozhatatlanok, nem „abszolút érvényűek”, hiszen számos esetben
konkurálhatnak egymással (magántitok védelme szemben a közérdekű adatok nyilvánosságával, a véleménynyilvánítás szabadságával, a sajtó
szabadságával stb.). Ezért az Alkotmánybíróság kidolgozta a szükségesség-arányosság tesztet, melynek lényege, hogy nem tekinthető az alapjog
lényeges tartalma korlátozásának, ha azt másik alapjog, alkotmányos érték, cél érvényesülése szükségessé teszi, és a korlátozás által okozott
sérelem arányos az azzal elérhető céllal.

Az alapjognak nem minősülő jogok is védelemben részesülhetnek az Alkotmány 70/A. §-ához (hátrányos megkülönböztetés tilalma) vagy 54. § (1)
bekezdéséhez (az élethez és emberi méltósághoz való jog) kapcsolódva. Ez esetben azonban nem a szabályozás szükségességét és arányosságát,
hanem csupán azt kell vizsgálni, hogy a megkülönböztetésre ésszerű indoka van-e a jogalkotónak.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az államnak nem csupán tartózkodnia kell az alapjogok megsértésétől a jogalkotás során, hanem az
érvényesülésükhöz szükséges feltételekről is gondoskodnia kell.

Egy koherens értékrendszer értékkategóriái nem kizárják, hanem kölcsönösen korlátozzák, kiegészítik és feltételezik egymás érvényesülését. A
szabadság, az autonómia, az önállóság, az önkormányzat értékeit korlátozni kell az egyenlőség értékével, és együttesen kell biztosítani harmonizált
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és egyidejű érvényesülésüket. A többség hatalmát össze kell egyeztetni a kisebbségek védelmével úgy, hogy sem a többség hatalma, sem a
kisebbségek védelme ne vezessen anarchiához vagy a többség diktatúrájához a kisebbségek felett.

Az értékrendszerrel szemben támasztható további követelmény a rendszert alkotó értékek koherenciája. A tételezett értékek között nem lehetnek
össze nem egyeztethető értékek.

Az értékek konzekvens és koherens intézményesítésében a politikai-szervezeti és a jogi normáknak van kitüntetett szerepük. A politikai szervezetek
normái és a jogszabályok egyrészt nem tartalmazhatnak az értékek érvényesülését korlátozó, akadályozó előírásokat, másrészt kell, hogy
tartalmazzák azokat az előírásokat, amelyek biztosítják az értékek következetes érvényesülését.

A politikai értékek koherens és harmonizált rendszerének a kialakítása természetesen nem csupán normaalkotási és nem is egyszeri feladat.
Csak társadalmi méretű és történelmi folyamat eredménye lehet olyan koherens és harmonizált politikai értékrendszer intézményesülése, amely
legitimációs alapként funkcionál és társadalmi stabilitást teremt. Ezt a folyamatot lehet tudatosan gyorsítani, de a társadalom többsége által elfogadott
politikai értékrendszer kialakulása elsősorban demokratikus politikai folyamatok keretében valósulhat és szilárdulhat meg. A politikai értékrendszer
igazi szilárdító közege a közösségek demokratikusan szerveződő és politizáló rendszere, a demokratikusan szervezett és működő politikai rendszer.
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9. fejezet - A PLURALIZMUS FOGALMA ÉS ELMÉLETEI
A pluralizmus fogalmát legtöbbször politikai kategóriaként és viszonylag modern politikaelméleti irányzatként használják, de ugyanakkor
meghatározott tartalmú és jellegű politikai berendezkedést is értenek alatta. A pluralizmus azonban nem szűkíthető le a politikai szférára, mivel
évezredes filozófiai és teológiai alaptétel annak a ténynek a felismerése, hogy a sokféleség az emberi társadalom, de azon túl az univerzum
megszüntethetetlen jellemzője. A sokféleség kiiktathatatlan tényszerűségének elismerése általában – bár nem mindig – együtt jár a dolgok és a
jelenségek sokszínűségének értékként való elismerésével is. A társadalmi jelenségek, folyamatok és összefüggések sokféleségének megőrzése
magas fokú és társadalmilag széles körben elterjedt toleranciát tételez fel. A pluralitás tolerálása azon a felismerésen alapszik, hogy a „sokféleség
egysége”, „az azonos és a nem azonos azonossága” (George Wilhelm Friedrich Hegel) minőségileg magasabb rendű, életképesebb és tartósabb,
mint az egyformaságok mechanikus egybeesése.

A pluralizmus kifejezés a latin pluralis szóból származik, amelynek az alapjelentése: többes, többes szám. Tágabban arra utal, hogy valamiből
többféle, sokféle van. A „plurális” leggyakrabban használt, leszármaztatott változatai: pluralitás, amely valaminek a többes voltára utal, arra, hogy
valami többféléből, sokféléből áll. Mindenféle értékelés nélkül, pusztán annak a ténynek a megállapítása, hogy valamiből többféle van. A pluralista
kifejezést általában kétféle értelemben használjuk, az egyik, amikor a pluralista jelzőként szerepel valamely jelzett szó előtt (pluralista értékrendszer,
pluralista demokrácia, pluralista kulturális, etnikai viszonyok, pluralista politikai rendszer stb.), a másik, amikor a pluralista kifejezés arra utal, hogy
valaki a pluralizmus híve. A pluralizmus kifejezés sokféleséget, a többféleséget tényszerűen elfogadó, annak megőrzését értéknek tartó nézetek,
doktrínák jelölésére szolgál. Ismert és használt kifejezések még: plurikauzális = többokú, ami arra utal, hogy valamit több ok együttesen idéz elő;
plurilaterális = többoldalú, ami a multilaterális kifejezés szinonimája.

A pluralizmus és a pluralista kifejezések mögött tehát megtaláljuk a sokféleséget, a többféleséget pusztán tényszerűen megállapító nézeteket és
a sokféleséget, a többféleséget értékesnek tartó, ezért megőrzendő, a többféleség és a sokféle tartalmi összetevők jelenlétét és megnyilvánulását
hasznosnak tartó nézeteket egyaránt. A pluralizmus e kétféle értelmezése a pluralizmus minden fajtáján, területén belül megtalálható.

A pluralizmus fajtái és területei
A pluralizmus fajtáit és területeit társadalmi dimenziónként különíthetjük el egymástól. A pluralizmus viszonykategória jellegéből következően
általában ellentétpárjával együtt használatos. A pluralizmus mint felfogás és nézetrendszer fajtái (ellentétpárjaikkal együtt):

a. filozófiai pluralizmus – ellentéte a filozófiai monizmus;

b. ideológiai pluralizmus – ellentéte az ideológiai monizmus;

c. a tágabb értelemben vett politikai pluralizmus, a politikai rendszer pluralizmusa, amelynek összetevői (a politikai pluralizmus komplexitását jelentő
összetevők):

• az érdekpluralizmus, az érdekcsoportok pluralizmusa,
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• a politikai nézetek, törekvések és szervezetek pluralizmusa (szűk értelemben vett politikai pluralizmus),

• a politikai kultúra pluralizmusa,

• a politikai hatalom pluralizmusa, ami magában foglalja egyrészt a hatalom forrásainak sokféleségét, másrészt a hatalmi ágak és fajták
elválasztottságát és sokféleségét.

A politikai pluralizmus, a pluralista politikai rendszer ellentétei: a monolitikus, totalitárius politikai rendszer.

d. a gazdasági pluralizmus – ellentéte uniformalizált, monolitikus gazdaság;

e. a vallási és teológiai pluralizmus – ellentéte a vallási dogmatizmus és ortodoxia, a monolitikus teokrácia;

f. jogi és erkölcsi pluralizmus – ellentétei az egyetlen jogrendszer és az egyetlen helyes és igaz erkölcsi rendszer elfogadása;

g. az értékek pluralizmusa – ellentéte az értékek monolitikus felfogása;

h. a társadalmi pluralizmus mint a felsorolt társadalmi alrendszerek és dimenziók pluralizmusának összegezője – ellentéte a monolitikus, totalitariánus
társadalomfelfogás és gyakorlat.

A pluralizmus és a pluralista kifejezés leggyakrabban használt ellentétpárjai: monolitikus, monista, monisztikus, totalitárius, diktatórikus.

A filozófiai pluralizmus (ellentéte a filozófiai monizmus)
A filozófiai pluralizmusnak kettős jelentése van:

a. Egyrészt jelenti azt, hogy többféle filozófiai nézet, eszmerendszer létezik egy adott társadalomban. Ezzel a jelentéssel kapcsolatos az is, amikor
egy adott filozófián belül, a lényeges és alapvető kérdések eltérő felfogásából következően, többféle filozófiai irányzatot ismernek el. Például
az egzisztencialista filozófia pluralizmusa, amely arra utal, hogy az egzisztencializmuson belül létezik materialista egzisztencializmus, idealista
egzisztencializmus és szubjektív egzisztencializmus.

A különböző filozófiai nézetek pluralizmusa és az egy filozófián belüli filozófiai pluralizmus ellentéte: a filozófiai monizmus. Az első értelemben
vett filozófiai monizmus elismeri ugyan különböző filozófiák létezését, de lényegileg egyetlen filozófiát tart helyesnek, igazoltnak és alkalmasnak
a világ jelenségeinek és törvényszerűségeinek a megmagyarázására. A második értelemben vett filozófiai monizmus tagadja azt, hogy egy adott
filozófián belül a lényeges kérdéseket illetően többféle magyarázat, elv, értelmezés lehetséges.

b. A filozófiai pluralizmus másik értelemben azt jelenti, hogy a világ többféle lényeg, elv, szubsztancialitás hordozója, amelyek együttesen alkalmasak
a világ lényegi összefüggéseinek és folyamatainak a magyarázatára. A filozófiai pluralizmus lehet genetikai és ontológiai pluralizmus. Valamely
létszféra ontológiai dualizmusa (anyagi és tudati tényező) nem jelent filozófiai pluralizmust, amennyiben a világ genetikai eredetét és történeti
fejlődését egylényegűnek tartja. A genetikai és ontológiai pluralizmus (és dualizmus) ellentéte a világ genetikai és ontológiai monizmusa,
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amely szerint a világ jelenségei genetikájukban és létükben is egylényegűek: anyagi szubsztancialitású (materialista monizmus) vagy szellemi
szubsztancialitású (idealista monizmus).

Az ideológiai pluralizmus
Az ideológiai pluralizmus és ellentéte, az ideológiai monizmus elsősorban politikai kategória. Az ideológiai pluralizmust a társadalom többféle
dimenziójában vizsgálhatjuk. Az ideológia érdekkonfliktuson alapuló koherens nézetek összessége valamely politikai akarat és célkitűzések
rendszere köré szerveződve. Az ideológiák elválaszthatatlanok az érdekkonfliktusoktól, az emberek az ideológiák segítségével tudatosítják és
harcolják végig társadalmi konfliktusaikat. Alapvetően három társadalmi metszetben vizsgálhatjuk az ideológiai pluralizmust:

a. A társadalom ideológiai pluralizmusa azt jelenti, hogy a társadalom egészén belül többféle (politikai, vallási, erkölcsi, jogi) ideológia létezik. Az
ideológiák pluralizmusa jelenti azt is, hogy egy-egy ideológiai szférán belül többféle (politikai, jogi, vallási stb.) ideológia létezik. Az ideológiai
pluralizmus általában azonban a többféle politikai ideológia létezésére utal a társadalom egészén belül.

b. Az ideológiai pluralizmus szűkebb értelemben a politikai rendszer ideológiai többféleségére utal, arra, hogy a politikai rendszerben legalizáltan
többféle politikai ideológia létezik.

c. Az ideológiai pluralizmus a legszűkebb értelemben az intézményesült egypártrendszereken belül meglévő ideológiai többféleségre utal (például
többféle ideológiai frakció az egypártrendszeren belül). Az ideológiai monizmus mint az ideológiai pluralizmus ellentéte lényegileg csak a két utóbbi
értelemben értelmezhető és reális ellentét, mivel társadalmi méretekben az ideológiák többfélesége (politikai, vallási, jogi ideológiák együttléte),
de ezeken belül az ideológiai nézetek sokfélesége (a társadalom érdek- és politikai tagoltságával összefüggésben) megszüntethetetlen.

A politikai pluralizmus és összetevői
A politikai rendszer funkcionális dimenzióiban az ideológiai pluralizmus mellett megkülönböztetjük még a politikai pluralizmust, az érdekpluralizmust,
a hatalmi pluralizmust és a politikai kultúra pluralizmusát.

Az érdekpluralizmus nem az egyéni érdekek sokféleségét jelenti elsősorban, hanem az érdekcsoportok sokféleségét, továbbá a csoportérdekek
legitim politikai kifejeződését a politikai rendszerben. Azért fontos hangsúlyozni azt, hogy az érdekpluralizmus csak e két szűkítéssel fogadható
el (az érdekcsoportok elismerése és a csoportérdekek, valamint az ezen alapuló érdekkonfliktusok legitim kifejeződése a politikai rendszerben),
mivel bár a társadalom egyéni és csoportszintű érdeksokféleségét kevesen és ritkán szokták tagadni, de ha az érdeksokféleség kifejeződése nem
jut el az érdeksokféleség politikai artikulációjáig, úgy csupán csökevényes, ún. „beszámításos érdekpluralizmus” alakul ki a politikai monizmus
burkában. Újabban ezt „pluralista bürokráciának”, „korlátozott pluralizmusnak” vagy „bürokratikus pluralizmusnak” nevezik. A „korlátozott pluralizmus”
a centralizált egypártrendszerekben alakult ki, amelyekben különböző pártfrakciók működtek.1

A pluralista bürokráciában a politikai bürokrácia lényegileg monolitikus, de stabilitásának megőrzése érdekében „beszámítja”, számot vet azzal, hogy a
társadalomban többféle csoport- és rétegérdek létezik. Ez a „beszámítás” a monolitikus hatalom sajátos „racionalitása”, annak az ésszerű felismerése,

1 Lásd Duverger, Maurice: Institutions politiques et droit constitucionnel. Paris, 1970.



A PLURALIZMUS FOGALMA ÉS ELMÉLETEI

203

hogy a monolitikus politikai hatalom stabilitásához is elengedhetetlen az érdekek és a politikai vélemények sokszínűségének a beszámítása,
figyelembevétele a döntések meghozatala során. Az érdeksokféleség relatív elismerése azért tekinthető a monolitikus hatalmi berendezkedés
racionalitásának – és nem többnek, de kevesebbnek sem –, mivel a monolitikus hatalmi berendezkedés nem tűri meg a sokféle érdek és politikai
akarat demokratikus politikai kifejeződését a demokratikus egyenlőség és szabadság elvei alapján.

Ha a demokratikus szabadság és egyenlőség alapján kifejeződő politikai érdekek és akaratok már nem csupán „beszámíttatnak” mint „kalkulált
beszámítási pontok”, hanem uralmi tényezővé is válnak a különböző politikai érdekek, törekvések, politikai akaratok, akkor ezzel minőségileg
megváltozik az uralom berendezkedése. Az eltérő érdekek és politikai akaratok „beszámítása” tehát a monolitikus bürokrácia racionalitása, ami
jelentősen megnöveli a monolitikus pluralista bürokrácia életképességét.

A pluralista demokrácia racionalitása – a politikai szabadság és egyenlőség elve alapján – nem beszámítja, hanem politikai eszközökkel felszínre
hozza, a politikai mozgások színterén megjeleníti és uralmi tényezőként elismeri a különféle érdekeket és érdekközösségeket és azok politikailag
artikulált mozgalmait. A „bürokratikus pluralizmus” tehát a pluralista demokráciák eltorzult változata, melyben a büroérdekek túlsúlyosak, de nem
egyetlen hatalmi tényezők. A sokszínű büroérdekek nem formalizált hatása ellenére a hatalmi rendszer azonban még nem szűnik meg monolitikusnak
lenni. Az érdekpluralizmus politikai szempontból tehát nem egyszerűen a sokféle érdek létezését és létezésének elismerését foglalja magában,
hanem politikai és ideológiai formában, legitim eszközök révén megfogalmazott csoportérdekek politikai kifejeződését is jelenti a politikai rendszerben.

Az érdekpluralizmus ellentéte az érdekmonizmus, az érdekek lényegi egyneműségét (homogén vagy monolitikus érdekrendszert) tételező felfogás.
Az érdekrendszer monista felfogása, vagyis lényegileg homogén érdekrendszer tételezése finomított formában elismeri ugyan többféle egyéni és
csoportérdek létezését a társadalomban, de három szűkítéssel:

a. Az érdekrendszerben létezik egy előzetesen politikailag tételezett társadalmi érdek, amely az érvényesítés szempontjából abszolút elsődleges az
egyéni és a csoportérdekekkel szemben. (Például a rousseau-i „közakarat”, a volonte générale vagy a marxista „társadalmi érdek”.)

b. Az egyéni és a csoportérdek konfliktusa mindig feloldható a „társadalmi érdek”, a „közakarat”, a „közjó” elsődlegessége és abszolút apriorisztikusan
megállapított mércéje alapján. Az érdektörekvések viszonyára tehát nem a konfliktus a jellemző, hanem az a priori meghatározott „társadalmi
érdek”, a „közjó” uralma, az egyéni és csoportérdekek ennek való alárendelése és harmonizálhatósága a jellemző.

c. A politikailag előzetesen tételezett „társadalmi érdek” érvényesülését akadályozó érdekek legitim politikai eszközökkel nem képviselhetők és nem
érvényesíthetők. E három szűkítéssel válik a társadalom érdekrendszere – a politikai gyakorlat és az ideológiai tételezés szintjén – lényegileg
monolitikus, konfliktus nélkülinek hitt, alapvetően homogén érdekek rendszerévé.

A politikai pluralizmus az érdekpluralizmuson alapuló politikai nézetek, törekvések, célkitűzések sokféleségét jelenti. A politikai pluralizmus magában
foglalja az érdekpluralizmust (érdekcsoportok sokféleségét, a csoportérdekek legitim politikai kifejeződését a politikai rendszerben), az érdekek
politizációját és politikai kifejeződését lehetővé tevő politikai szervezetek (állami képviseleti szervekben, politikai pártokban, érdekszövetségek révén
stb.) és mozgalmak pluralitását és az érdekkonfliktusok tudatosítását és végigharcolását biztosító ideológiai pluralizmust.

A politikai hatalom pluralizmusa a politikai pluralizmus komplexitásán (érdek, politikai, szervezeti és mozgalmi, ideológiai pluralizmuson) alapul. A
hatalom pluralizmusa legáltalánosabb értelemben a főhatalom osztottságát, az együttműködő hatalmi ágak (államhatalmi ágak) és a hatalomért
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versengő csoportok, szervezetek kölcsönös függőségét és kölcsönös kontrollját jelenti, miközben a hatalomért versengő csoportok megőrzik relatív
autonómiájukat, sajátos politikai arculatukat, és soha nem következhet be olyan hatalmi erőkonstelláció, amelyben egyetlen csoport, mozgalom,
politikai párt vagy más szervezet kizárólagosan birtokolná a hatalmat. A hatalom pluralizmusa magában foglalja a hatalom forrásainak (vagyon, tőke,
tudás, információ birtoklása, a szervezetek mint megsokszorozott és céltudatosságuk révén hatékony erők stb.) sokféleségét is. A politikai hatalom
pluralizmusa eleve feltételezi az önálló arculatú politikai ellenzék és politikai szövetségesek létezését.

A politikai kultúra pluralizmusa többféle politikai kultúra létére utal a társadalomban, azt jelöli, hogy minden politikai rendszer „kevert” a politikai kultúra
szempontjából, tehát egymás mellett léteznek különböző nézetek, emóciók, reagálási készségek, politikai értékek stb. A politikai kultúra pluralizmusa
a politikai érdekcsoportok pluralizmusával függ össze.2

A kulturális pluralizmus tágabb, mint a politikai kultúra pluralizmusa, mivel magában foglalja a különböző vallási és etnikai csoportok kulturális
sokféleségét is. A kulturális pluralizmus elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban használatos fogalom és összefüggés, összefügg az USA etnikai
és vallási csoportjainak sokféleségével. A kifejezést először H. M. Kallen használta.3

Teljesebb meghatározását azonban N. Glazer adta: kulturális pluralizmus „az az állapot, amelyben minden egyes etnikai csoport nagymértékben
megtartja saját életmódját, saját szokásaival, saját kiegészítő iskoláival, saját speciális szervezeteivel és folyóirataival és talán kedvelt második
nyelvével”.4 Persze, ha nem is kulturális pluralizmusként, de a „kulturális autonómia”, a „nemzetiségek autonómiája” elnevezés alatt Európában már
jóval korábban kialakultak a kulturális pluralizmus elveit magukban foglaló politikai nézetek.

A gazdasági pluralizmus
A gazdasági pluralizmus – szűkebben a piaci pluralizmus – a gazdasági élet érdekpluralizmusát, az érdekek sokféleségét és versengését, a piacon
versengő autonóm vállalkozók sokféleségét jelenti. Klasszikus a szabad versenyes doktrína, amely mai formájában a politikai pluralizmus egyik
tartópillére. Innen ered az a felfogás, amely a gazdasági szféra privát autonómiáinak a korlátozásában, a magántulajdonosi önállóság és az ezen
alapuló gazdasági, vállalkozói autonómia és szabadság megszüntetésében a politikai pluralizmus alapjának a felszámolását látja (Hans Kelsen,
Gustav Radbruch, Rudolf Stammler). A kritika éle a fasiszta és a szocialista országok korlátozott magántulajdona és erős állami beavatkozása ellen
irányul. A magántulajdonon és az autonóm vállalkozók versengésén alapuló gazdasági pluralizmus teremti meg a politikai pluralizmus lehetőségét.

A vallási és a teológiai pluralizmus
A vallási és teológiai pluralizmus a különböző vallások és teológiai iskolák egymás mellett létezését jelenti. Történetileg Európában a protestantizmus
megjelenésével, majd pedig a szabad vallásgyakorlat és a lelkiismereti szabadság elismerésével alakult ki a vallási pluralizmus. A vallási pluralizmus
akkor vált teljessé, amikor az eltérő jogállást kifejező „államvallás”, illetve a „bevett” és az „elismert”, valamint az „el nem ismert” vallások közötti

2 Lásd Almond, Gabriel Abraham – Coleman, James: The Politics of the Developing Areas. Princeton University Press, 1960.
3 Kallen, Horace Meyer: Cultural Pluralism and the American Idea. University of Philadelphia Press, 1956.
4 Glazer, Nathan: American Judaism. University of Chicago Press, 1957.
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különbségek fokozatosan megszűntek. A vallási pluralizmus kezdetét a szabad vallásgyakorlatért folytatott küzdelem kialakulására tehetjük. A
klasszikus kapitalizmus politikai pluralizmusának az alapját lényegileg a feudalizmusban a vallások egyenjogúsításáért folyó harcokban jelölhetjük
meg, amit kiegészítettek a céhek, a korporációk és a városok autonómiájáért és kedvező jogállásáért folytatott gazdasági és politikai küzdelmek.
A teokratikus állami berendezkedések (pl. az iszlám országok) a vallási pluralizmust nem ismerik el, mivel az államvallás mellett csupán az
államvallással nem egyenjogúsított vallásokat tűrnek meg, ha egyáltalán megtűrnek. A vallási tolerancia a más vallás megtűréséig terjed, de nem
jelenti feltétlenül a vallások egyenjogúsítását. A monolitikusan teokratikus állami berendezkedésű országokban is elismerik általában a gazdasági
pluralizmust, az érdekcsoportok sokféleségét, politikai szervezetek, továbbá a világi ideológiák pluralizmusait. A teológiai pluralizmusnak kialakult
egy modern változata, amely nem azonos a különböző teológiai iskolák egymás mellett létezésének az elismerésével. „Ez az új teológiai pluralizmus
abban áll, hogy a különböző teológiák és az általuk kidolgozott hittételek, gondolati modellek, módszerek stb. teljesen elkülönülnek egymástól,
összemérhetetlenek, és gyakran nem lehet ténylegesen kialakítani a megértés különböző horizontját, amelyen belül értelmes vitát lehetne folytatni.
(...) Ezen az alapon az egy hitvallást megfogalmazó tanító hivatal is csak egyfajta teológiai magyarázatot képvisel a sok között, de semmiféle
privilégiuma, magyarázati és érvényességi elsőbbsége nincs a többi teológiai magyarázathoz képest. Az egyes teológusok felelősségére kell bízni,
hogy a különböző teológiai magyarázatok közül melyiket fogadják el.”5

A jogi pluralizmus
A jogi pluralizmus elmélete szerint a társadalomban az állami jogalkotó szervek által alkotott és jogszabályként kihirdetett pozitív jog mellett létezik
(egy vagy több) olyan szabályrendszer, amely társadalmi csoportokhoz kötődve jogszabályként funkcionál. A nem államilag alkotott jogi szabályok
többnyire a pozitív jog mellett, azt kiegészítve funkcionálnak, olykor azonban az állami joggal szemben ható (contra legem) előírásokat tartalmaznak.
A jogi pluralizmus klasszikus megjelenése a tételes jog és a természetjog megkettőződése.

Legismertebb irányzatai: a korai természetjogi irányzatok, az észjogi (Immanuel Kant, George Wilhelm Friedrich Hegel) irányzatok, az emberi jogra
alapozott természetjogi irányzatok, a vallási (tomista) természetjogi felfogás, a szabadjogi iskola és a realista-jogszociológiai irányzat.

A klasszikus természetjogi iskolák a jogot különböző eredetűnek tartották (a tomisták istentől, John Locke, Thomas Hobbes a társadalmi
szerződésből, Jean-Jacques Rousseau az emberi természetből, Kant az emberi észből, Hegel a világszellemből eredeztetve), és a természetjogot
a pozitív jog felett állónak ismerték el. A modern természetjogi irányzat sajátos válfaja a történetileg változó „relatív természetjog”, amelynek
érvényessége nem egyetemes, csupán az USA-ra vonatkozik.6 A XIX. század végén és a XX. század elején kialakult pszichológiai és szociológiai
jogelméleti irányzatok egyaránt vallották azt, hogy a társadalomban többféle jog létezik, a „jogi pluralizmus társadalmi tény”. Míg a szociológiai
irányzatok (elsősorban a realista jogszociológia képviselői: Jerome Frank, Karl N. Llewellyn, E. St. Robinson, Edwin Garlan) a jogalkotó szervek
által alkotott jog és a bíróságok által alkotott jog többféleségét hangsúlyozták, addig a pszichológiai jogi irányzatok képviselői (Leo Petrazsickij, Karl
Olivecrona, August Strum, Axel Hagerström) a többféle jog létét az eltérő társadalmi csoportok eltérő életmódjából, történelmi hagyományaiból,
sajátos érdekeiből, sajátos kultúrájából és szolidaritásérzéséből vezették le. Az állami szervek által alkotott jog mellett a paraszti rétegekben kialakult
jogi népszokások pluralitását Magyarországon főleg az 1941–1948 közötti időszakban tárták fel.7

5 Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. Szent István Társulat, Budapest, 1980, 556–568.
6 Pound, Roscoe: Central through Law. New Haven, 1942; uo.: An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven, 1954.
7 Részletesen bemutatja: Tárkány-Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Gondolat, Budapest, 1981.
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A társadalmi pluralizmus
A társadalmi pluralizmus a társadalom különböző dimenzióiban és a viszonylag elkülönült alrendszereiben létező pluralitások komplexitását fejezi
ki. A társadalmi pluralizmus lényegileg a gazdasági, a politikai (beleértve az érdekek, a politikai nézetek, a politikai szervezetek és politikai hatalom
pluralizmusát), az ideológiai és a filozófiai, a tudományos, az erkölcsi, a vallási és a kulturális pluralizmust foglalja magában. A társadalmi pluralizmus
komplex fogalma a felsorolt dimenziók sokféleségének a megőrzését és erősítését foglalja magában.

A társadalom különböző dimenzióinak és létszféráinak pluralitása között nincsen mechanikus megfelelés. A társadalom egészének pluralitását a
túlsúlyos társadalmi létszféra (gazdasági és/vagy politikai szféra) pluralitása határozza meg. A társadalmi pluralitás a társadalmi berendezkedés
társadalmi formációkhoz kötött ontológiai jellemzője. Ebből következően a társadalom túlsúlyos létszférájának és a társadalom egészének pluralitása
– társadalmi formációnként – eltér. Az egyes társadalmi szférák pluralitása, pluralitásfoka eltérő, amit elsősorban a társadalmi formáció jellege és
a történelmi fejlődés konkrét összetevői határoznak meg. Így például a feudális abszolutizmusban a politikai és a hatalmi rendszer monopolisztikus
jellege ellenére a vallási, a kulturális, de még a feudális jellegű gazdasági pluralizmus is erősen fejlett volt bizonyos országokban, meghatározott
időszakban. A kapitalizmusban a pluralista gazdasági rendszer összeötvöződhet monolitikus politikai és hatalmi berendezkedéssel is.

A pluralizmust kritizáló nézetek a pluralizmust mint nézetet magát és a társadalom különböző létszféráinak pluralitását (például a hatalom
pluralizmusát, az érdekek pluralizmusát, a politikai szervezetek, az ideológiák pluralizmusát stb.) negatívan értékelik, s így a pluralizmus ellentétpárját
tartják kívánatosnak. (Például az érdekek homogenitását, a hatalom kizárólagos birtoklását, az ideológiai monizmust, az egypártrendszert a pártok
pluralizmusával szemben stb.) A pluralizmus elutasítása gyakran indirekt formában jelenik meg, amikor is az érdekek, a pártok, a politikai nézetek
és az ideológiák stb. pluralitását tényszerűen elismerik ugyan, de nemkívánatos, átmeneti jellegű állapotnak tartják, mivel a fejlődés kívánatos útja
a társadalmi szférák pluralitásának csökkenése, majd fokozatos megszűnése.

A társadalom homogenizálódásának (az érdekek, a politikai nézetek, a politikai szervezetek szintjén stb.) útjában álló – a pluralizmust megőrző,
fenntartó – szervezetek, intézmények e célkitűzés jegyében nemkívánatos jelenségek. A pluralizmussal gyakran szegezik szembe az egység
követelményét. Amennyiben az egységet az egyformaságok, az egyfajtájúságok összességeként fogjuk fel, akkor a pluralizmus valóban ellentéte az
egységnek. Ha viszont egységen a „sokféleségek egységét”, az állandóan átalakuló, új és új sokféleségekből állandóan újra létrehozandó egységet
értjük, legelvontabb filozófiai szinten: „az azonos és a nem azonos azonosságát” (Hegel), akkor a dolgok, a jelenségek és a rendszerösszetevők
sokfélesége nem ellentéte az egységnek. Az egység tehát attól függően állítható szembe a dolgok és jelenségek pluralitásával, hogy ki mit ért
egység alatt.

A politikai pluralizmus elmélettörténetéhez
A politikai pluralizmus elmélettörténetében a következő főbb periódusokat jelölhetjük meg: 1. A pluralizmus elmélettörténeti előzményei a
feudalizmusban (a vallási, a gazdasági, a politikai pluralizmus gyökerei, a hatalom pluralizmusának első ideológiai megjelenése). 2. A politikai
pluralizmus klasszikus elmélete: a konzervatív liberalizmus és az individualista liberalizmus, majd annak kritikája, a csoportok pluralizmusának
hangsúlyozása alapján. 3. A klasszikus pluralizmus elmélete a XIX. században és a XX. század elején (az angol, a francia és az amerikai
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pluralizmuselméletek első virágkora). 4. A pluralizmus „totális” kritikája (Carl Schmitt) és követői által, majd a „totális” kritika kritikája, ami által a
pluralizmus politikai doktrínává vált (1930–1945). 5. Pluralizmuselméletek 1945 után.

1. A pluralizmus történeti gyökerei az európai feudalizmusba nyúlnak vissza. A sokféleség megjelenésének egyik dimenziója az egységes és
egyetlen katolikus egyházzal szemben a protestáns (az 1529. évi speyeri birodalmi gyűlésen protestáló rendek alapján elnevezett) hitfelekezetek
megjelenése és a sokféle vallás megtűréséért vívott harc. Otto von Gierke, a német jogi realizmus és jogi pluralizmus atyja szerint a pluralizmus
a protestantizmus lényegi összetevője. Az egyetlen és egységes katolikus egyház ellen protestáló egyházak megjelenése vezetett a vallási és
hitfelekezeti, később a teológiai pluralizmushoz. A feudalizmus kezdetén még két területen fejlődtek ki pluralista vonások: az egyik a gazdasági
élet, a másik a politikai szféra. A gazdasági élet pluralitását a gazdasági korporációk kialakulása jelentette. A politikai szféra pluralitásának alapját a
rendek, a politikai privilégiumokkal is rendelkező gazdasági korporációk és a politikai frakciók jelentették. Az egyének csak testületek közvetítésével
váltak a „politikai test” részévé. A „politikai test” összessége mint tagolt, egymástól különböző részek egysége létezett. Ebben a struktúrában nem
az egyéni akaratok összegeződtek közvetlenül valamilyen általános akarattá, hanem az egyéni akaratok csak azáltal léteztek, hogy valamilyen
csoport, rend, korporáció, autonóm testület részei voltak, és ekként összegeződtek a „politikai test” egészében általános akarattá. A rendes politikai
pluralizmus kiindulópontja tehát nem az egyén, nem a sokféle testület, hanem a „politikai test”, amelynek alkotórészeként nyertek elismerést a
közösségi, a rendi, az autonóm szervezeti összetevők.

A feudalizmusban a vallási, a gazdasági és a politikai szféra pluralitása mellett csíráiban megjelent a hatalom pluralitását követelő ideológia is.
Kezdetben a hobbesi abszolút állam és abszolút szuverén hatalom elméletének tagadásaként, először Locke elméletében: a törvényhozó, a belső
végrehajtó és a külső végrehajtó – föderális – hatalmakat el kell választani egymástól. Később Montesquieu-nél abban, hogy a törvényhozó, a
végrehajtó és a bírói hatalmakat nem egyszerűen el kell választani egymástól, hanem a hatalmat pluralizálni kell, oly módon, hogy több hatalom
álljon egymással szemben, a hatalom koncentrálásának – mint legfőbb veszélynek – az elkerülése céljából.

2. A klasszikus kapitalizmus időszakában a pluralizmus elsősorban mint kritikai elmélet létezett. Kritikájának éle egyrészről továbbra is a hobbesi
abszolút államhatalom (később az abszolút parlamenti szuverenitás) ellen irányult, és tagadta a rousseau-i egységes „közakarat”, az apriorisztikus
és egységes „közjó” elérhetőségét, másrészt kritikájának éle a klasszikus liberalizmus gazdasági individualizmusa ellen irányult. Bár a klasszikus
liberalizmust a pluralizmus egyik történeti előzményének szokták elismerni, nem kevés azoknak a száma, akik a pluralizmust azért állítják szembe a
klasszikus (R. P. Wolff szerint „konzervatív”) liberalizmussal, mert az individualizmusával, az egyént központba állító felfogásával „meggyengítette
a társadalmi integráció pszichológiai erőit”. Wolff szerint az egyénekkel szemben a társadalmi csoportokat előtérbe állító pluralizmus „humánus,
jótékony, alkalmazkodó és messze fogékonyabb a társadalmi igazságtalanságok iránt, mint akár az egoista liberalizmus, akár a hagyományos
konzervativizmus, amelyekből kifejlődött.”8

Mind a klasszikus (XIX. századi), mind a modern (1945 utáni) pluralizmuselméletek hívei között találhatunk olyanokat, akik a pluralizmust a
liberalizmusra építik, sőt egyenesen annak szabadság- és egyenlőségelvéből származtatják. Az előzőre példa A. de Tocqueville, az utóbbira E.
A. Shills.

8 Wolff, Robert Paul: „Beyond Tolerance”. In: A critique of pure tolerance. Beacon Press, Boston, 1965.
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E. A. Shills szerint a „liberalizmus a pluralizmus rendszere, olyan rendszere, amelyben több hatalmi központ, több, a magánélet számára fenntartott
terület van, és erős belső ösztönzés a különböző területek kölcsönös alkalmazkodására, semmint az egymás fölötti dominanciára s az egymásnak
való alávetettségre”.9

3. A klasszikus pluralitáselméletek virágkora a XIX. század második fele és a XX. század eleje. A pluralizmus mint politikai gyakorlat az USA-ban
alakult ki, és első rendszerezett leírását Alexis de Tocqueville adta.10

Az Egyesült Államok politikai gyakorlatának elemzése közben Tocqueville lelkesen hangsúlyozza a pluralizmus kritikai szembenállását minden
abszolút hatalommal (mind az állami hatalommal, mind a „többség mindenhatóságával”) szemben, mert ha az „egyéni szabadság elvész, nem
másnak kell azt tulajdonítani, mint a többség mindenhatóságának...”, ezért „gonosz és kárhozatos maximának tekintem azt, hogy a kormányzási
tárgyban a nép többségének joga legyen mindent tehetni...”.11 A megoldás: „az állapotok egyenlősége, a fő szenvedély, mely az embereket a
századokban igazgatja: ezen egyenlőségek szeretete”.12 „A demokrata népek számára az egyenlőség a szabadságban (de a szolgaságban is)
mindennél fontosabb, vagyis a pluralista demokrácia rendszere inkább az »állapotok egyenlőségén«, mint a szabadságon alapul.” „A korunkbéli
nemzetek meg nem tehetnék, hogy náluk az állapotok egyenlőek ne legyenek, hanem tőlük függ, hogy őket az egyenlőség szolgaságra vagy
szabadságra ... vezesse.”13

Az amerikai pluralizmus gyökerei az USA alkotmányának elfogadásáig nyúlnak vissza. Legkorábban és a legkövetkezetesebben az USA
alkotmánya valósította meg a hatalmi ágak montesquieu-i elválasztását, a hatalmi ágak pluralitását. Az alkotmány szerzőinek legfőbb célja
a hatalomkoncentráció megakadályozása volt, s erre a legalkalmasabb eszköznek a hatalmi ágak elválasztása, szembeállítása és kölcsönös
ellenőrzése bizonyult. Vagyis – ahogyan Bibó István írja – „az észak-amerikai alkotmány szerzői egyáltalán nem azért követték dogmatikusan
Montesquieu elvét, mert demokratikus kötelességüknek tekintették pontosan betartani előírásait. Azért követték, mert történetesen politikai
szervezetük történeti előzményeinek, meglévő intézményeik beidegzett technikájának ez a séma jobban megfelelt, mint akár Anglia, akár
Franciaország intézményei. Megint jellemző példája annak, hogy egy elv, egy eszme sohasem hat magában, hanem mindig valamilyen konkrét
politikai, társadalmi közegen keresztül.”14 A hatalom megszervezésének gyakorlati célja az volt, hogy az angol koronát képviselő kormányzótól
távol tartsák és féltékenyen őrizzék a törvényhozó testület és a bíróságok függetlenségét. A végrehajtó hatalomtól külön tartott két uralmi
szerv egészült ki azután, a függetlenségi harc sikeres megvívását követően, a kormányzó helyébe lépő elnöki tisztséggel és hatalommal. A
hatalmi ágak szigorú elkülönítését megvalósító amerikai rendszer pluralizmusát erősítették meg a következő sajátosságok is: a föderalista állami
berendezkedés, a területi nagyság, ami eleve egy sor közvetítő intézményt, csoportot, egyletet, szervezetet és testületet hozott létre az egyének
és az állam központi szervei között. A területi, a gazdasági decentralizáltság – kiegészülve a népesség etnikai, vallási, kulturális sokszínűségével –
az önkormányzati hatáskörök és funkciók erős decentralizálását igényelte. Coker az így kialakult amerikai pluralista állam alapelveit és módszereit
a következőkben foglalja össze: „állami föderalizmus, többpártrendszer, a döntési eljárásokban az érdekcsoportok képviselete, önkormányzati és

9 Shils, Edward Albert: The Torment of Secrecy. Heinemann, London, 1956, 154.
10 Tocqueville, Alexis de: A demokrácia Amerikában, I–III. Buda, 1841 és 1843. Először 1835-ben jelent meg a könyv. Megjelent továbbá: Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993.
11 Tocqueville: i. m. II. 131. és 147.
12 Tocqueville: i. m. III. 432.
13 Tocqueville: i. m. III. 238.
14 Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. Vigília, 1980, 8., 538.
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képviseleti szervek országos hálózata, a kormányzati hatáskörök és funkciók decentralizálása, a döntések és a közvélemény alakításában az
érdek- és befolyásoló csoportok nem hivatalos formáinak és szerepének elismerése, a választások rendszere és a hatalmi ágak megosztása”.15

Az amerikai pluralista politikai rendszer sajátos intézménye az „érdekcsoport-politika”. Elméleti alapjai az amerikai szociológiai gondolkodás
kezdetére nyúlnak vissza, arra a tételre, hogy a társadalom egymással versengő csoportok sokaságából áll, amelyek az állami szervezetekben és
azokon kívül nyomást gyakorolnak egymásra és az állami szervekre (lobbizás, pressure groupe-ok tevékenysége). A hatalom nem individuumok
és nem osztályok, hanem érdekcsoportok közötti reláció, ezért a politikai tevékenység alapvetően a „nyomásgyakorlásban”, a döntési folyamatok
ellenőrzésében és befolyásolásában ragadható meg.

A klasszikus pluralizmuselmélet virágkora az USA-ban 1895 és 1920 között volt. A mintegy 100 év alatt kialakult és megszilárdult pluralista
intézményrendszer lehetővé tette egy széles körű, elsősorban empirikus leíró szakirodalom megszületését.

A XX. század első évtizedére esik az európai (főleg angol és francia) pluralizmuselméletek kialakulása. Az európai pluralizmuselméletek
merítettek ugyan az amerikai gyakorlat leírásából, de mind kiinduló tételeik, mind következtetéseik sok tekintetben eltérnek az amerikai pluralizmus
elméletétől.

Harold Joseph Laski angol filozófus William James könyvének16 címéből vette át a pluralizmus kifejezést és propagálta a „pluralista állam”, a
„pluralista államelmélet” és a „politikai pluralizmus” kifejezéseket és tanokat. Az európai (ezen belül az angol) pluralizmuselmélet atyja Harold J.
Laski. Laskinak és társainak (John Higgins, George Douglas Cole, Samuel George Hobson, A. D. Lindsday, Ernest Barker) elmélete alapvetően
kritikai elmélet volt. Kritikájuk éle elsősorban az abszolút szuverén állam ellen irányult. Tagadták az állam mindenhatóságát (omnipotencia) és
minden irányú kompetenciáját (omnikompetencia). Felfogásuk szerint az állam csak az egyik intézmény a társadalom különböző funkciókat ellátó
és egyenrangú intézményei között. Az állam „funkcióiban korlátozott szerv”. Az állam – éppúgy, mint a többi eltérő funkciójú politikai intézmény –
egyfajta funkciót lát el a társadalomban, s így mint minden más intézmény, „funkcióiban korlátozott egyesület” (H. Laski). A szuverenitást meg kell
osztani a különböző intézmények között, és jogi eszközökkel is biztosítani kell a „szuverenitásfunkciók megosztását”, a főhatalom pluralitását.17

Laski szerint az állami szuverenitás korlátozását alkotmányos-jogi eszközökkel kell megoldani úgy, hogy jogilag biztosítani kell a legkülönfélébb
emberi egyesülések részvételét a politikai döntések folyamatában azért, hogy érdekeiket érvényesíthessék. Az így megvalósuló pluralizmus
biztosítja az egyesülések jogi és politikai (de nem társadalmi súlybeli!) egyenlőségét és egymás általi kölcsönös korlátozottságát. Az állam
ezek között a társadalmi intézmények között csupán egy a sok között. Laski későbbi munkáiban hangsúlyozta azt, hogy az állami szuverenitás
pluralista korlátozásához az osztályok megszűnésére van szükség.18 A fasizmus hatása alatt Laski a harmincas évek derekán módosította
álláspontját, azt állította, hogy a pluralista állam szuverenitás nélkül gyakorlatilag nem funkcionálhatna. Az osztálytársadalmakban az állam mindig
az uralkodó osztály eszköze, ezért a pluralista tanok igazi realizálására csak az állam elhalása után, egy állam nélküli társadalomban kerülhet
sor. Laski – a marxista államfelfogást és az állam elhalására vonatkozó tételt elfogadva – 1937-ben azt írta, hogy a pluralista államfelfogás csak a

15 Coker, Francis William: The technique of the pluralistic state. American Political Science Review, 1921. Vol. 15, 186.
16 James, William: A pluralistic universe. Longmans Green, New York, 1909.
17 Laski, Harold Joseph: Studies in the problem of sovereignty. Yale University Press, New Haven, 1917.
18 Laski: A grammar of politics. Yale University Press, New Haven, 1925.
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marxista államelmélet elfogadásához vezető út egyik lépcsőfoka. Laskira erősen hatott Marx kritikája a hegeli társadalom feletti, a fejlődés csúcsát
megtestesítő államfelfogással szemben.

A modern állam túlzott szuverenitás- és lojalitás iránti igényével szemben fellépő pluralisták tagadták, hogy az állam minden szabadság és jog
egyedüli forrása. G. D. Cole és S G. Hobson (az ún. céhszocialisták vezetői) zömmel gyakorlati javaslatokkal álltak elő a mindenható állammal
szemben. Cole szerint: „Ahogyan az ember teremtette az államot, ugyanígy az ember le is rombolhatja, és ahogyan naggyá tette az államot,
ugyanúgy korlátozhatja is. Igen, ahogyan az ember megalkotta az államot, ugyanúgy valami nagyobbat is létrehozhat, valamit, ami sokkal
alkalmasabb a legfelső szuverenitás megvalósítására vagy legalábbis fellebbezési fórumként való működésre.” Cole szerint ez a fellebbezési
fórum: demokratikus ítélőszék a funkcionális kiegyenlítésért (Democratic Supreme Court of Functional Equity).

A pluralisták kritikája kíméletlen volt a rousseau-i „volonté générale” fogalmával és a monisztikus – racionálisan felépített és feltétlen
engedelmességet követelő – állammal és népszuverenitással szemben is. A racionálisan felismerhető és ezáltal a priori adott, monisztikus
közakarat összeegyeztethetetlen a pluralisták ama tételével, amely szerint a közakarat a konkuráló, versengő partnerek állandó véleményharcának
eredménye, amit állandóan, újra és újra ki kell alakítani.

4. A pluralizmuselméletek első „totális kritikája” a német Carl Schmitt nevéhez fűződik. (C. Schmitt felfogásának részletes kifejtését e kenyv Politika
c. fejezetében.) Carl Schmitt – a totalitárius nemzetiszocialista államtan későbbi fő képviselője–a pluralizmus minden formájának legélesebb
bírálójaként lépett fel. Schmitt a pluralizmus két elméleti alappillérét, „az állam mindenhatóságának tagadását” és a „sokféleség megőrzését”
támadta a legélesebben. Schmitt szerint a pluralizmus nem más, mint „halálosan romboló támadás az állam autoritatív teljhatalma ellen”. A
pluralizmus a partikuláris elfajulás veszélyét, a politikai és a jogi egyenlőség leple alatt a gyengék többségének uralmát jelenti.19

A nemzetiszocialista autoritatív és abszolút állam kritikája virágoztatta fel az 1930-as években ismét a pluralizmuselméleteket Európában. Ekkor
terjedt el a pluralista és a totalitárius államok és politikai rendszerek szembeállítása. A fasiszta totalitárius államok mellé állították később a
„szocialista totalitárius államokat”.20

Az európai pluralizmuselméletek francia irányzatának legjelentősebb képviselői Hugo Krabe, Charles Brun, Maxime Leroy, Charles Benoist,
Maurice Haurion és Léon Duguit. Kritikájuk éle elsősorban – az angolokéhoz hasonlóan – az állam mindenhatósága, a mindenható szuverén
hatalom ellen irányult, beleértve a rousseau-i abszolút népszuverenitást, a radikális közvetlen demokráciát és a racionálisan felismerhető
„közakarat” monisztikus primátusát. L. Duguit elsősorban jogelméleti érvekkel támasztotta alá a társadalmi pluralizmus létjogosultságát. A
társadalomban osztályok és rétegek szerint eltérő kultúrák és eltérő norma- és szokásrendszerek léteznek, amelyek „organikus kohéziós erőként”,
rétegszolidaritás formájában fogják össze a társadalmi rétegek tagjait. Az egységes, államilag alkotott jogrendszer csupán egy a társadalmat
szervező jogi normák rendszerében.

19 Schmitt, Carl: Die Diktatur. 1928; Schmitt, Carl: A politikai fogalma (Der Begriff des Politischen). Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
20 Kelsen, Hans: Az államelmélet alapvonalai. Szeged, 1927; uő: General Theory of Law and State. 1946; Borghese, Giuseppe A.: Goliath: The March of Fascism. 1938; Heimann, Edward: Communism,
Fascism, or Democracy. 1938; Schumpeter, Joseph A.: Capitalism, socialism and democracy. 1942; Neumann, Sigmund: Permanent Revolution. 1942; A totalitarizmus kritikáját ugyanebből az
időszakból amerikai szerzőktől lásd még: Maciver, Robert M.: Leviathan and the New Despotism. 1939; Schuman, Frederich: Nazi Dictatorship. 1936.
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A pluralizmus ellenkritikája a fasiszta totalitarizmussal szemben nem sokat váratott magára. Azt mondhatjuk, hogy leginkább a pluralizmus
totalitárius kritikájával szemben kibontakozott pluralista kritika segített abban, hogy az 1930–40-es években a pluralizmus koherens politikai
doktrínává vált. (A totalitárius elméletének és gyakorlatának legélesebb és azonnali kritikáját elsősorban az USA-ba bevándorolt európaiak adták.)

5. A politikai pluralizmus elmélete 1945 után elsősorban az USA-ban fejlődött tovább. Ebből adódik, hogy a pluralista állam, a pluralista demokrácia
fogalmát évtizedekig az amerikai állami berendezkedéssel és az amerikai demokráciával azonosították. Ezt az azonosítást elősegítette az is,
hogy a pluralista politikai berendezkedés társadalmi alapjai az USA-ban alakultak ki legkorábban (XVIII–XIX. század), bár a pluralista elmélet
klasszikus tana európai eredetű, angol, francia és részben német teoretikusok munkájának eredménye. Míg a XX. századi európai államfejlődés
inkább totalitárius, monisztikus irányt vett (a fasiszta államok kialakulása 1945 előtt, a szocialista államok létrejötte az 1950-es években), addig
az amerikai politikai berendezkedés pluralista vonásai tovább erősödtek, és politikai doktrínákban összegeződtek. Jól mutatja ezt Robert Dahl
empirikus kutatása és a kutatás eredményét összegező általános megállapítása: az amerikai demokrácia – pluralista demokrácia.21 A 70-es
évektől kezd kitágulni a fogalom, összefüggésben az európai polgári demokráciák erősödésével, a monisztikus, totalitárius államok átalakulásával
(Spanyolország, Portugália, Görögország), és a pluralista politikai elvek és módszerek átvételével. Erre utalnak a következő megállapítások: a
polgári demokrácia szabad demokrácia; az „élő demokrácia”; a „nyugati demokrácia csak pluralista demokrácia lehet” (Winfried Steffani, Giovanni
Sartori). Vagy például Kurt Schell szerint: „A pluralista demokrácia” azonosítása a „szabad demokráciával” történelmi folyamatnak tekinthető.22

Összegezve azt mondhatjuk, hogy ma már:

a. a politikai pluralizmus mai változata egyrészt jelenti bizonyos elvek elfogadását

és hangsúlyozását;

b. másrészt egyfajta társadalmi gyakorlatot és politikai módszerek összességét, például az USA-ban;

c. és végül jelenti a politikai rendszer és a demokrácia egyfajta elméleti megközelítését, például Robert Dahl felfogását a pluralista demokráciáról.

A politikai pluralizmus elvi alapjai
A politikai pluralizmus legfontosabb elvi alapjai és kiinduló tételei: 1. a csoportpluralizmus, amely szerint a társadalmi csoportok különbözősége
megszüntethetetlen társadalmi jelenség, ebből eredően a politikai tevékenység társadalmi hordozói és megvalósítói a társadalmi csoportok (nem
az egyének és az osztályok); 2. az érdekcsoport-politika alapja és mozgatója a csoportok közötti érdekkonfliktus; 3. az érdekkonfliktusok a döntési
folyamatokban mutatkoznak meg elsődlegesen, ennek következtében a politizálás színtere a választási akciókról a döntéshozatali folyamatokra
tevődött át; 4. a hatalmi-uralmi viszonyok csoportközi relációk, s nem egyének vagy osztályok közötti viszonyok.

A pluralizmusnak ezek az elvei az amerikai társadalom fejlődéséből és viszonyaiból absztrahált tételek, amelyek azután államszervezési és
hatalomgyakorlási módszerekben konkretizálódtak.

21 Dahl, Robert: Who Governs? Yale University Press, New Haven, 1961.
22 Schell, Kurt L.: Pluralismus. In: Axel Görlitz (Hrsg.): Handlexikon zur Politiken-wissenschaft. Ehrenwirth, München, 1972, 327.
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A pluralizmus gyakorlata és módszerei az USA-ban
Az USA politikai pluralizmusának társadalmi alapjai és a pluralista hatalomgyakorlás módszerei történetileg fejlődtek ki, mintegy két évszázad
alatt, elméleti összegzésükre azonban csak a XX. század elején, de főleg a második világháború után került sor. Az amerikai politikai pluralizmus
társadalmi alapjai közül összefoglalóan a következőket emelhetjük ki. Az Egyesült Államok területi nagysága miatt eleve egy sor közvetítő intézmény,
csoport, egylet, szervezet, testület jött létre, az egyének, a csoportok és az állam központi szervei között. Ennek az államszervezeti formája a
föderalista állami berendezkedés. Az alkotmány és az alkotmány kiegészítései elősegítették a versengő csoportérdekek politikai, akarati kifejeződését
és az érdekkompromisszumok megkötésének sorozatát a politikában. A különböző dimenzióban létrejövő érdekcsoportok társadalmi szövetségek
formájában kapcsolódtak be a politikai folyamatokba. Az érdekcsoport-politikára épülő társadalmi szövetségek állandó átalakulása, az új és új
szövetségek felbukkanása sajátos politikai mentalitás tömeges elterjedéséhez vezetett. Ezt a politikai mentalitást R. P. Wolff úgy jellemezte, hogy
ha valahol felmerül egy probléma a társadalomban, akkor az emberek istenhez vagy az államhoz fordulnak segítségért, ezzel szemben az USA-ban
bizottságot alakítanak, elnököt választanak, titkárt neveznek ki, és keresik saját érdekeik érvényesítési lehetőségeit.23 Wolff szerint az érdekcsoport-
politikával és a társadalmi szövetségek történelmi intézményesülésével függ össze az amerikai politikai kultúra még egy sajátos összetevője: a
különböző csoportok tolerálása, mégpedig minden társadalmi dimenzióban (politikai, etnikai, vallási stb.), kivéve a deviáns egyének és csoportok
tolerálását. Wolff szerint „a modern pluralista demokrácia erénye az USA-ban a tolerancia”.24

A föderalizmus, valamint az érdekcsoportok és a társadalmi szövetségek történelmi kifejlődése mellett az amerikai pluralizmus harmadik társadalmi
alapja a társadalmi csoportok sokszínűsége, heterogenitása. A csoportheterogenitás és -sokszínűség természetes velejárója az USA gazdasági,
politikai, vallási, etnikai életének. A csoportok sokszínűségének talaján természetesen fejlődött ki azután az a felfogás és gyakorlat, hogy a politikai,
a hatalmi viszonyok nem az egyének és az állam, hanem a sokszínű csoportok és az állam között hoznak létre kapcsolódást. A politikai pluralizmus
az USA-ban „komplex kapcsolódást alakít ki az etnikai, a faji, a területi és gazdasági csoportok között, amelyeknek a tagjai saját eltérő érdekeiket
közvetítik a magántestületeken keresztül, és bekapcsolódnak az állandó, szabályozott és ellenőrzött folyamatokon keresztül a szövetségi képviseleti
demokrácia rendszerébe”.25 Ezért a „pluralista demokrácia vezérelve” (guiding principle) nem az „egy ember egy szavazat”, hanem inkább az, hogy
„minden legitim csoport részt vesz a politika alakításában” – írja Wolff.26

Az USA politikai pluralizmusának három fő társadalmi alapja (a föderalizmus, az érdekcsoportok és a társadalmi szövetségek rendszere, a
csoportheterogenitás) meghatározott államszervezeti megoldásokat és módszereket hívott életre. Az amerikai pluralista állam- és hatalomszervezés
legfőbb módszerei és összetevői a következők: az állami föderalizmus, az önkormányzati szervek országos hálózata, a kormányzati hatáskörök és
funkciók decentralizálása, a hatalmi ágak elválasztása, a többpártrendszer, a választásokban a csoportképviseletek részvétele és a nem hivatalos
érdekcsoportok és befolyásoló csoportok döntést befolyásoló és közvélemény-alakító szerepének jogi és szervezeti elismerése.27

23 Wolff, R. P.: i. m. 9.
24 Wolff, R. P.: i. m. 4.
25 Wolff, R. P.: i. m. 14.
26 Wolff, R. P.: i. m.
27 Coker, F. W.: The technique of the pluralistic state. American Science Review, 1921, 186. skk.
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A pluralista demokrácia Amerikában
A modern pluralizmus szétszórt elveiből, a gyakorlati tapasztalatokat és módszereket általánosító tételekből, a második világháború után viszonylag
koherens politika- és demokráciaelméleti irányzat fejlődött ki. Az amerikai pluralista politikaelmélet (amely korántsem egységes elméleti irányzat)28 új
igényként fogalmazta meg a klasszikus pluralizmussal szemben azt, hogy a pluralista elveket és értékeket össze kell egyeztetni a nagy szervezetekből
álló megváltozott társadalmi környezettel, a rétegződési elméletekkel, és szakítani kell a klasszikus pluralizmus konzervatív tartalmával, amely szerint
a társadalmi egyenlőtlenség fenntartása érték, s ennek alapján az erősebb érdek nagyobb támogatást kap, mint a gyengébb. Az erősebb érdek
fokozott jutalmazása – az „osztó igazságosság” révén – lehetetleníti a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetését, de csökkentését is.29

A politikai pluralizmus amerikai elmélete határozottan síkraszállt bizonyos értékek megőrzése mellett, ugyanakkor bizonyos hatalom- és
államszervezési elvekkel szemben is. A következő értékek és elvek jelentik a modern amerikai pluralizmus alapját:

1. a politika alapja a heterogén társadalmi csoportok versengése a hatalomért;

2. alapvető cél a társadalmi sokszínűség és a csoportheterogenitás megőrzése;

3. az állam nem lehet más, mint a törvényes keretek között végbemenő érdekkonfliktusok végigharcolásának színtere;

4. egyetlen politikai erő sem kerülhet olyan hatalmi pozícióba, amelynek alapján kizárólagosan birtokolná az állami hatalmat;

5. biztosítani kell a csoportok autonómiáját és szabad versengését, mivel a „közjó” a priori nem állapítható meg, ezért a közérdek csak az érdekek
harcában, konfliktusos-kompromisszumos vitájában alakulhat ki;

6. az ellenfelek konfliktusaikat kölcsönösen elfogadott feltételek között és egymás önállóságának korlátozása nélkül oldják meg;

7. a versengő csoportoknak meg kell őrizniük integrációs hajlamaikat, és el kell fogadniuk az alapvető pluralista elveket és módszereket;

8. a csoportoknak és az egyéneknek viszonylag erős konfliktustűrő képességgel kell rendelkezniük.

A modern pluralizmuselméletek határozottan szemben állnak ugyanakkor a pluralista társadalmakat és annak elveit, módszereit tagadó vagy
korlátozó bármiféle elmélettel és gyakorlattal. A pluralista elvek védelme egyfajta demokrácia védelmét is szolgálja a pluralista demokráciát
veszélyeztető hatalmi berendezkedéssel szemben.

A pluralista demokrácia legfőbb veszélyét továbbra is a hatalom monopolizálásában, valamely csoport, párt vagy szervezet kizárólagos hatalomra
kerülésében látják. (Nem egy nyugat-európai és az új magyar alkotmány is ezért tiltja olyan politikai párt működését, amely kizárólagos hatalomra tör.)
A hatalom koncentrálásának elkerülését a hatalmi ágak megosztása, továbbá az államhatalmi ágakon túl a nem állami szférákban kialakult hatalmi

28 Lásd Hardi Péter: Pluralizmusfelfogások az amerikai politikatudományban. Világosság, 1980. 4. sz. 212–219.
29A klasszikus liberalizmusból sarjadt pluralista elvek ilyen modernizálásáért szállt síkra: Polsby Nelson W.: How to study community power: the pluralistic alternative. Journal of Politics, 1960, 474.;
Kariel Henry S.: The decline of American Pluralism. University of California Press, Stanford, Cal., 1961; Wolff, R. P.: i. m.
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gócok, érdekszövetségek, korporatív testületek létezése biztosítja. A hatalom monopolizálását pedig a versengő politikai pártok és érdekcsoportok
révén kerülik el.

A totalitárius államok kialakulása a második világháború előtt már egyszer jelentős lökést adott a pluralizmuselmélet fejlődésének. A szocialista
országok politikai berendezkedésének kritikája a pluralizmus képviselőit szembefordította az osztályharccal és a társadalmi forradalmakkal. A modern
pluralizmuselméletek a „konzervatív liberalizmus” individualizmusát és a társadalmi változásokkal szembeni érzéketlenségét jórészt éppen azért
bírálták, mert elméleti és gyakorlati „vakságával” teret adott az osztályharc éleződésének és a forradalmi változásoknak. Az érdekcsoport-politika –
a fentiek mellett – a pluralizmus által ajánlott eszköz az osztályharc és a társadalmi forradalom elkerülésére. Ezek az elvek együttesen biztosítják
az osztályharc „megszelídítését”, a forradalmak elkerülését. A pluralizmus és az érdekcsoport-politika így lesz „az osztályharc megszelídített
változata” (domesticated version of class struggle – Wolff).

Összefoglalva az amerikai pluralizmuselméleteket, pluralista politikai rendszeren olyan politikai berendezkedést kell érteni, amelyben lényegileg négy
alapelv érvényesül:

1. A politikai hatalomnak nemcsak egy, hanem számos alapja van: vagyon, társadalmi presztízs és státusz, hivatali pozíció, szavazóerő.

2. A hatalmi erőcsoportoknak csak néhány területen van előnye a többiekkel szemben, míg más területeken maguk is hátrányban vannak. A hatalmi
előnyök tehát nem kumulálhatók, nem halmozódhatnak fel egyetlen csoport kezében sem. Egyetlen csoport sem monopolizálhatja az összes
politikai erőforrás fölötti ellenőrzést és hatalmat.

3. Az egyének – társadalmi viszonyaik dimenzióiban – többféle érdekcsoportban tevékenykednek egyidejűleg. Az eltérő egyéni és csoportérdekek,
még az állami szféra előtt, magánegyesülésekben artikulálódnak, s e közegen keresztül közvetítődnek a képviseleti demokrácia intézményei felé.

4. A politikai színtéren bármilyen témakört fel lehet vetni nyílt megvitatásra. Így az egymással vetélkedő csoportok között szinte vég nélküli
egyezkedések, alkudozások (bargaining) folynak.

A poliarchia
A legújabb pluralizmuselméletek között figyelemre méltó Robert Dahl elmélete, aki már korábbi tanulmányában összegezte a pluralista hatalmi
rendszer lényegét. Újabb tanulmányaiban egy új terminus technicust vezetett be a pluralista demokrácia jelölésére: a poliarchia (sok csoport
hatalma, sok csoport által gyakorolt hatalom, autonóm csoportok hatalmi rendszere, sok központú hatalom) kifejezést.30 Dahl és Lindblom szerint
a poliarchiához jelentős mértékű társadalmi pluralizmusra van szükség, „azaz különböző fajtájú társadalmi szervezetekre, amelyek egymáshoz
képest jelentős autonómiával rendelkeznek”.31 A poliarchiának azért van szüksége jelentős mértékű társadalmi pluralizmusra, mivel az legalább
ötféleképpen korlátozza azt, hogy a tisztségviselők kizárólagossá tegyék és abszolutista módon kiterjesszék hatalmukat az állampolgárok felett. Az
öt korlátozó tényező:

30 Dahl, Robert – Lindblom, Charles Edward: Polyarchy and Social Pluralism; R. Dahl: Democracy as Polyarchy. Mindkét tanulmány a Mostafa Rejai szerkesztette Democracy. The contemporary
theories című kötetben (Atherton Press, New York, 1967) olvasható.
31 Dahl–Lindblom: i. m. 239.
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1. A szervezetalapítás szabadsága révén az állampolgárok nem magányos egyénként kerülnek szembe az állami szervezetekkel és azok
tisztségviselőivel.

2. Csökken az ellenőrizhetetlen vezetők kialakulásának veszélye azáltal, hogy a tisztségviselők versengés révén nyerik el pozícióikat.

3. A pluralista versengés biztosítja azt, hogy olyan vezetők választódjanak ki, akik képesek kompromisszumokat, megegyezéseket elérni; ezáltal
sajátos arculatú politikai elit alakul ki, amelyből kiszorulnak a fanatikusok, a messiástípusok, azok a vezetők, akiknek célja egyetlen csoport
uralmának a megszilárdítása.

4. Az alternatív információforrások léte következtében a kormánytól független információkat is beszerezhetnek az állampolgárok, akik igen jól tudják
használni érdekeik érvényesítésére ezeket az információkat.

5. A társadalmi pluralizmus ily módon a hatalom megosztásának komplex rendszerét alakítja ki. Ebben a rendszerben nem semmisülnek meg
a hierarchikus szervezetek, de lehetővé válik a poliarchia, a sok csoport hatalma, a sok központú hatalmi berendezkedés.32 A poliarchikusan
demokratikus és pluralista szervezetek behálózzák a pluralista társadalmat, a nemzeti államoktól a kormányzati rendszereken, a Női Szavazók
Ligáján keresztül a vallási csoportokig és a szülői munkaközösségekig terjednek. Dahl részletekbe menően kidolgozta a poliarchikus-pluralista
demokrácia szervezeti és eljárási elveit. Elismeri, hogy amit normatív feltételként leír, inkább politikai program, semmint valóság. A poliarchikus-
pluralista demokrácia elve alapján működő intézmények és szervezetek már léteznek, és „számuk valószínűleg felülmúlja az ezret”.33 Ahhoz
képest, hogy Dahl a poliarchiák közé sorolja az előbb felsorolt intézményeket, számuk valóban nem nagy.

A pluralista demokrácia és a poliarchia „totális” kritikája
A totalitarizmus, a totalitárius társadalom, a totális állam, a totális jog, a totális ideológia fogalmai az 1920–1930-as években kerültek be az
államelméleti, jog- és politikatudományi irodalomba. A totális állam, a totális hatalom és jog, a totalitárius társadalom rendszerezett kifejtését és
meghatározását, a német Carl Schmitt (1927) és az osztrák Hans Kelsen (1931) alkotmányjogász fejtette ki először részletesen.

Carl Schmitt a „politikai” (das Politische, the Political) fogalmának, az állami és a „politikai” tartalom összefüggésének, valamint annak taglalása
során, hogy a birodalmi elnök mint az alkotmány őre (Der Hütter der Verfassung, 1931) megtestesítheti-e az ún. „semleges hatalmi ágat”, fejti ki
állam- és jogelméleti, valamint alkotmányjogi felfogását. Carl Schmitt nézetét és állításait – kortársai közül – Hans Kelsen bírálta a legátfogóbban és
a legélesebben, különösen a Ki legyen az alkotmány őre? című tanulmányában.34

Carl Schmitt a „politikai tartalom” lényegének a „barát” és „ellenség” megkülönböztetését tartotta. Amely társadalmi viszonyban megjelenik a barát/
ellenség megkülönböztetése, az a viszony „a politikaival” (politikummal, politikai tartalommal) telítődik, azaz politikaivá válik.

32 Dahl–Lindblom: i. m. 239–241.
33 R. Dahl: i. m. 111–115.
34 Schmitt, Carl: Állami és politikai. A politikai fogalma (1927). A birodalmi elnök mint az alkotmány őre (1931). In: Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szerk.: Takács
Péter. Szent István Társulat, Budapest, 2003, 130–182. és 260–288.
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Carl Schmitt a „pluralizmus” és a „totális állam” ellentétét elemezve kifejti, hogy a pluralizmus (az általa szintén használt „polikrácia” és „föderalizmus”)
az állam egészét és az állami élet különböző területeit, valamint a területi önkormányzatokat is átszövő, tartósan szervezett társadalmi, hatalmi
rendszerek sokasága, amelyek uralják az állami akaratképzést anélkül, hogy megszűnnének nem állami (társadalmi) képződménynek lenni. A
pluralizmus lényege Schmitt szerint abban áll, hogy „csak társadalmi”, kifejezetten „nem államiként” jellemzett hatalmi rendszerek – elsősorban a
pártok és más társadalmi érdekképviseletek – veszik hatalmukba az állami akaratképzést. Pluralizmusról akkor beszélhetünk, ha a társadalmi életnek
vannak olyan, az államtól mentes részei, amelyekből kiindulva az állami akaratképzésre befolyás gyakorolható.

Ezzel szemben a totális állam azt jelenti, hogy az állam és a társadalom közötti ellentét megszűnik: „Az állammá vált társadalom gazdasági állammá,
kultúrállammá, gondoskodó állammá, jóléti állammá, ellátó állammá lesz.” A társadalom „önszerveződése” „állami szerveződéssé” alakul át, és
az állam „megragad” minden társadalmit, azaz „mindent, ami az emberek együttélésére vonatkozik”. A társadalomban nem lesz egyetlen olyan
„semleges”, „nem állami” terület sem, amelybe az állam ne avatkozna be. Carl Schmitt szerint a Német Birodalom feladata a „totális állammá” történő
teljes átalakulás. A „totális állam” megszünteti a társadalmi és politikai pluralizmust. A társadalom minden szférájának totális mozgósításával államivá
alakítja a társadalom egészét. A politikai pártok, a különböző társadalmi érdekek képviseletével a „pártok államává” tették a társadalmat. A feladat:
a társadalom totális államosítása, az „államitól” elkülönülő társadalmi szférák állami, „a politikai” tartalommal való átszervezése. A „pártok pluralista
állama” megszűnik azért, hogy a „totális állam juttassa érvényre önmagát, mint ahogyan azt az ún. egypárti államokban, Szovjet-Oroszországban
és Olaszországban már megtette” – írja Carl Schmitt.

A „totális állam” a társadalom totális állami szervezetét és a „nem állami”, az államtól elkülönülő társadalmi szférák, alrendszerek megszüntetését
jelenti. Ez a rendszer pártként csak egyetlen párt, az államosodott párt (állampárt) működését tűri meg.

Hans Kelsen élesen bírálja Carl Schmitt tudományos szemléletét, okfejtését és logikai hibáit, a „totális állam”, valamint a „pluralizmus”, a „pártok
pluralista állama” fogalmak használatát és szembeállítását. Kelsen hangsúlyozza, hogy a Schmitt által leírt „totális állam” tulajdonképpen csak
a szocialista állam lehet, amely „a társadalmat teljesen felszívó kényszerrendként” szerveződik meg. Kelsen elfogadja azt, hogy a Szovjetunió
„államszocializmusa” kizár minden pluralizmust, és az államtól elkülönülő nem állami szférát, társadalmi autonómiát.35

A politikaelméleti és a társadalomtudományi irodalomban ettől a vitától számítva, majd Hannah Arendt alapvető jelentőségű, A totalitarizmus gyökerei
című művének megjelenése óta elfogadott a „totális állam” és ennek ellentéteként a „pluralizmus”, a „pluralista társadalom”, „a polikrácia” (Carl
Schmitt), valamint az amerikai politológus, Robert Dahl által bevezetett „poliarchia” fogalmak használata.36

Hannah Arendt a „totalitárius uralom”, a „totalitárius társadalom” két fő fajtájának a fasiszta totalitárius és a bolsevik totalitárius társadalmakat nevezi
meg. A totalitárius társadalmak alapvetően különböznek a korábbi despotikus, abszolutista diktatúráktól, terrorállamoktól, zsarnokságoktól.

A pluralista elmélet újabb kritikája
A klasszikus pluralizmuselméletek – elsősorban az európai irányzatok – első éles kritikáját a totalitárius államelmélet hívei adták (Carl Schmitt), és
az ezekre a kritikára adott elméleti válaszokban izmosodott komoly politikai elméleti irányzattá a pluralizmus, olyannyira, hogy Bibó István méltán

35 Kelsen, Hans: Ki legyen az alkotmány őre? (1931) In: Államtan... I. m. 289–332.
36 Dahl, Robert: Polyarchy. Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven and London, 1971.
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tartotta a „modern államelmélet egyik legjelentősebb irányzatának”.37 A második világháború utáni pluralista elemzések széles körű empirikus-leíró
szakirodalmat hoztak létre, amely a 60-as évektől rendszerezett elméleti alapokra épülő művekkel egészült ki. Ennek ellenére nem kevés azoknak
a száma, akik szerint koherens, viszonylag egységes pluralizmuselmélet még ma sincs, csupán pluralista elveket valló könyvek tömege létezik.

Ezzel függ össze az is, hogy elég nehéz elkülöníteni a pluralista elméleti irányzatokat. A pluralista elméleteket ért bírálatok jó része így kénytelen
pluralistának számító elveket, állításokat, esetleg gyakorlati megoldásokat bírálni.

a. A pluralista elméletekkel szemben megfogalmazott legújabb bírálatok a következőkben foglalhatók össze: tarthatatlan a pluralizmusnak az a
normatív tételezése, amely szerint a „közjó egyenlő a csoportok hatalmi harcával”.38

Ahogyan igaz volt a klasszikus pluralizmusnak az az állítása, hogy a közjót, a közérdeket nem lehet a priori megállapítani, ugyanúgy igaz az
is, hogy a csoportok versengése még egyáltalán nem biztosíték a közjó és a közérdek érvényesülésére. Wolff szerint a „pluralizmus humánus,
jótékony, alkalmazkodó és messze fogékonyabb a társadalmi igazságtalanságok iránt, mint akár az egoista liberalizmus, akár a hagyományos
konzervativizmus, amelyekből kifejlődött”, de ugyanakkor „végzetesen vak ama bajok iránt, amelyek az egészséges, a hibátlan politikai testet
kínozzák”. A pluralizmus „éppen azoknak a társadalmi módosításoknak a felmerülését akadályozza, amelyek ezeknek a társadalmi bajoknak az
orvoslására szolgálnak”. Bár a pluralizmus „mint minden nagy társadalomelmélet, megoldást adott egy valódi társadalmi szükségletre az amerikai
társadalom történetének egy jelentős periódusában”, azonban az új problémákra – a közjó elérésére és érvényesülésének biztosítására – nem
nyújt kielégítő megoldást. „Ez a megoldás túl van a pluralizmuson és túl van a tolerancián”, ami Wolff szerint a pluralista demokrácia erénye.

b. A kis csoportok versengésére építő pluralista elmélet gyenge pontjaira tapintanak rá azok a kritikák is, amelyek a modern társadalom óriási
szervezeteire, az eltömegesedésre (Herbert Marcuse) és az egyének standardizálódására (H. Pross) hivatkoznak mint olyan jelenségekre,
amelyek mind ellene hatnak az érdekek differenciálódásának, az egyének és az érdekcsoportok autonómiájának és a sokszínűség
megőrizhetőségének. A nivellálódó tömegek ráadásul nemcsak hogy nem képesek saját kölcsönös érdekeik definiálására, de ezenkívül egy állami
„technoszervezet” (John Kenneth Galbraith) áll velük szemben, ami saját törvényességét és uralmát autonóm módon kifejlesztette, és ezt nem
vonhatják kétségbe az érdekcsoportok.

c. A pluralizmuselméleteket ért kritikák a csoportelméleti kiinduló tételeket és a csoportok közötti konfliktusokat vitatták a legkevésbé. Amit ebben
a témakörben mégis vitattak, az a szervezeti intézmények és az intézményes struktúrák elhanyagolása volt. Erősebb bírálat érte a konfliktust
mint alapviszonyt. Mégpedig azért, mert a nem konfliktusos politikai viszonyok (manipulációk, a hatalmi befolyás önkéntes elfogadása stb.) a
pluralista vizsgálatok elemzésén kívül maradtak. Erősen kritizálták a döntéshozatalt középpontba állító tételeket és az empirikus vizsgálatokat
is. Az ellenérv az volt, hogy a „döntésnemhozatalt” is elemezni kell, olykor éppen azok a legfontosabb politikai relációk, amelyekben valamely
döntést nem engednek meghozni. Ezzel függ össze az a kritika is, amely szerint nem elegendő a döntéshozatali folyamatot s ebben a csoportok
szerepét vizsgálni, a döntések végrehajtásában, megvalósításában feltáruló erőviszonyokat is elemezni kell. A hatalmi viszonyok és konfliktusok
elemzését ki kell tágítani a döntéshozatalon túl az egész politikai szférára, különben leszűkül a politikai-hatalmi viszonyok elemzése. A pluralizmus
elhanyagolja a rejtett konfliktusok vizsgálatát, a politikai színtéren szervezett csoportokként még fel nem lépő csoportok elemzését – hangzik

37 Bibó István: i. m. 543.
38 Kariel, Henry S.: The decline of American Pluralism. University of California Press, Stanford, Cal., 1961, 137.



A PLURALIZMUS FOGALMA ÉS ELMÉLETEI

218

a további kritika. És végül a pluralizmus behaviorista – a nyílt viselkedéseket elemző – módszere is erős kritikákat váltott ki, mivel e vizsgálati
módszertan alapján a nem nyílt konfliktusok, hatalmi relációk, politikai viselkedések, az elmaradt döntések elemzésére eleve nem kerül sor.

d. A pluralista elméletek marxista kritikájára csak szórványosan – inkább ideológiai értékelések formájában – került sor. Legkevésbé a klasszikus
pluralizmust bírálták, inkább néhány kiragadott tételét, s nem az elmélet teljességét érte kritika. A modern pluralizmus elméletének élesebb
ideológiai kritikájára csak azután került sor, miután a pluralista politikai rendszert s a pluralista demokráciát szembeállították a szocialista
társadalmak politikai rendszerével és a „szocialista demokráciával”. A pluralizmuselméletek tagadják az osztályok, az osztályharc és az osztályok
közötti konfliktusok jelentőségét. A pluralizmus legtöbb híve kétségbe vonja az osztályharc létezését, míg mások szerint a cél az, hogy a pluralista
demokrácia „megszelídítse” (R. P. Wolff) az osztályharcot.39 A pluralizmuselméletek az osztályok helyett a nem osztályjellegű társadalmi csoportok
közötti konfliktusokat hangsúlyozzák. Az érdekcsoport-politika és az érdekcsoportok versengése a társadalom forradalmi átalakulását egyfajta
szociális béke megteremtése révén hivatott megakadályozni. Az osztályok jelentőségének (vagy egyáltalán létének) a tagadásából következik
az, hogy a hatalom és a politika osztályjellegét is tagadják a pluralista demokrácia hívei. A „politikai test” részeként el nem ismert, be nem vont
„politikai névtelenek” tömegeit a pluralista politikai rendszer egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Bár éppen ezzel a tétellel szemben hangsúlyozza
az olasz Giovanni Sartori, hogy a pluralista demokrácia személyi bázisa nem az egész nép (de nem is egy szűk elit), hanem az ún. „aktív démosz”.

A hatalmi rendszerek összefoglalása a pluralitás és a monolitikusság
érvényesülése szempontjából

Plurális hatalmi rendszerek

A klasszikus pluralizmuselméletek és gyakorlatuk

Lásd: H. Laski, A. de Tocqueville

Polikrácia

Lásd C. Schmitt és H. Kelsen vitáját

Modern pluralista demokráciák

Lásd: R. Dahl, G. Sartori

Poliarchia

Lásd: R. Dahl elmélete és fogalma

39 Wolff, R. P.: i. m. 52.
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Totalitárius (monolitikus) hatalmi rendszerek

Totális állam, totális hatalom

Lásd C. Schmitt és H. Kelsen vitáját

Totalitárius társadalmak

Lásd: H. Kelsen a Szovjetunióról (1922), később H. Arendt a fasiszta államokról

Monopolisztikus diktatúrák és pártrendszerek

Lásd: A. Gramsci és G. Sartori

Hegemonisztikus diktatúrák és pártrendszerek

Lásd: A. Gramsci és G. Sartori

A pluralista demokráciák működésének alapelvei

• érdekcsoportok, pártok szabad, nyilvános és szabályozott versengése a kormányzati hatalomért, a hatalomváltás lehetősége

• a csoportpluralizmus maximalizálása, az autonóm szervezetek szabad szerveződése

• az államhatalmi ágak elválasztása és a hatalomkoncentráció tilalma

• a politikai szabadságjogok szabad gyakorlása

• a politikai ideológiák és a politikai kultúrák sokfélesége

• a politikai kultúra egyik alapértéke a tolerancia

• az állami közhatalom és a párthatalom elválasztása

• a többségi akarat érvényesülése, de a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása

• a kisebbség többséggé válásának lehetősége

• a hatalmi pozíciók betöltőinek rotációja

• konszenzuskereső politikai csoportok
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• koalíciós kormányzás lehetősége és gyakorlata

• demokratikus legitimáció, a társadalmi berendezkedés és a politikai rendszer legitimitásának nyilvános vitathatósága

• a demokratikus politikai kultúra szocializálása, tömeges elterjedése, tanult készségek, beállítódások, a mindennapi lét demokratizálódása

A totalitárius (monolitikus) hatalmi rendszerek működésének alapelvei

• egyetlen politikai párt kizárólagos hatalma, monolitikus uralmi berendezkedés

• a hatalom monopolisztikus vagy hegemonisztikus gyakorlása

• a versengő politikai pártok, csoportok működésének tilalma

• az uralkodó párton belül politikai frakciók, platformok működésének tilalma

• a politikai szabadságjogok hiánya vagy erős korlátozottsága

• az uralkodó párt által meghatározott érdek (társadalmi, nemzeti, faji, ideológiai) uralma

• pártállami hatalmi rendszer, a párt közvetlenül közhatalmat gyakorol

• egyetlen ideológia uralma (ideokrácia)

• kisebbségi vélemények teljes elnyomása,

• felülről irányított vezető- és káderkiválasztás, -mozgatás

• a társadalom militarista szervezése

• az uralkodó ideológián alapuló önlegitimáció, a legitimitás megkérdőjelezhetetlensége

• történelmi, társadalmi küldetéstudat, kiválasztottsághit és meggyőződés

• objektív ellenségkép, barát- vagy ellenségbesorolás

• vezérelvű hatalmi rendszer
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10. fejezet - HATALOM ÉS LEGITIMÁCIÓ
A politikai hatalom társadalmi alapja, szükséglete és rendeltetése

A hatalom a társadalomtudományok egyik legnehezebben definiálható, legtalányosabb és legbonyolultabb kategóriája. A politikai hatalom a
hatalom egyik fajtája, a politikai rendszer központi eleme. A hatalmi viszonyok átszövik a társadalom családi, rokoni, közösségi és nem politikai
csoportviszonyait egyaránt, ezért fontos hangsúlyozni, hogy a politikai hatalom csupán egyik fajtája a hatalomnak. A politikai rendszer elkülönülése
és megszerveződése a politikai hatalmi viszonyok mentén, ahhoz kötődve és kapcsolódva épül ki és működik. A politikai hatalom a politikai rendszer
központi kategóriája és szervező eleme.

A társadalomtudományok művelői között egyaránt találhatók olyanok, akik a politikai hatalmat misztikus, definiálhatatlan, empirikus szociológiai
módszerekkel megragadhatatlan kategóriának tartják, és találhatók olyanok, akik azt állítják, hogy a politikai hatalomban semmilyen misztikus,
irracionális, megfoghatatlan elem sincs, a politikai hatalom definiálható, sőt mérhető, ereje, terjedelme, alapja és jellege tudományos egzaktsággal
leírható.

Az intézményesült, konkrét személyekhez (törzsfőnök, varázsló, uralkodó, pártvezér stb.) vagy szervezetekhez kötődő hatalom végigkíséri az
emberi társadalom életét. A kultúrantropológiai irányzat (Margaret Mead, Bronislaw Malinowski stb.) a XIX. század végén és a XX. század elején
a még meglévő őstársadalmakat vizsgálva megállapította, hogy pontosan rögzített hatalmi pozíciók és jogosítványok vannak az általuk vizsgált
őstársadalmakban is, részletesen kidolgozott szokások és szabályok rendezik a törzseken belüli hatalmi viszonyokat. Semmi okunk sincs azt
feltételezni, hogy az elkülönült politikai-hatalmi intézmények megszűnnének vagy funkciójukat veszítve átadnák helyüket a közvetlen közösségi
hatalomgyakorlásnak. A marxizmusnak az állam – mint elkülönült politikai hatalmi intézmény – „elhalására” vonatkozó tételét semmilyen tapasztalati
tény sem támasztja alá. A politikai hatalom más-más megszerveződési és intézményi formában, rendszerben és eljárások keretében, de végigkíséri
az emberiség történetét.

A politikai hatalom társadalmi alapja és rendeltetése
A politikai hatalom társadalmi alapja a társadalom közösségi jellegéből ered. A társadalom bonyolult csoportközi, rétegek és osztályok, szervezetek
közötti viszonyai társadalmi konfliktusok forrásai.

A legegyszerűbb társadalmi együttélési formák (törzsi, nemzetségi, területi csoportok, törzsszövetségek), de különösen a modern államok,
államszövetségek, birodalmak nem működhetnek hatalmi jellegű irányítás nélkül.

Az egyszerűbb közösségi és a legbonyolultabb államilag szervezett társadalmi együttélési formák intézményesült hatalmi rendszerek által irányítottak.

A szervezett és intézményesült hatalmi berendezkedés – történelmileg változó – társadalmi szükségleteket elégít ki, társadalmi rendeltetést tölt be.
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Az intézményesült (személyekhez vagy szervezetekhez, szervezetek rendszeréhez szabályokban rögzített módon kötődő) politikai hatalom olyan
társadalmi szükségleteket elégít ki, amelyeket más intézmények, mint a politikai-hatalmi intézmények nem tudnak ellátni.

Ezek a szükségletek abból fakadnak, hogy az emberek közösségének életét és tevékenységét irányítani, koordinálni, szervezni kell, s ennek
érdekében az irányítás funkcióját ellátó döntéseket meg kell hozni, és ezeket végre kell hajtani. A politikai hatalom tehát a társadalom irányítási
szükségletét elégíti ki. A politikai hatalom társadalmi alapja tehát egyrészt a társadalom irányítási szükséglete, aminek a kielégítésére döntések
meghozatalára feljogosított személyeket és szervezeteket hatalmaznak fel, s azok döntéseiket – szankció kilátásba helyezésével – kikényszerítik.

A politikai hatalom másik társadalmi alapja az érdektörekvések, az igények és szükségletek ütközése során keletkező konfliktusok feloldása, az
érdekek és szükségleti igények kielégítési rendjének, az anyagi és a szellemi javak kielégítésének, a hatalomból való részesedés rendjének a
meghatározása.

Az irányítási funkció ellátására, továbbá a javak elosztási rendjének meghatározására és az érdekkonfliktusok feloldására elkülönült döntéshozói
apparátusok, intézmények, szervezetek, eljárási szabályok és normák jöttek létre. Történetileg fokozatosan elkülönült a társadalom egészétől a
politikai hatalom intézményrendszere, a döntéshozók és a döntések által érintettek köre.

Az elkülönült politikai hatalom és annak egyre bonyolultabb intézményi, normatív és szervezeti rendszere tehát objektív társadalmi szükségleteket
elégít ki.

A politikai hatalom társadalmi rendeltetése és az általa kielégített szükségletek:

1. a társadalom irányítása,

2. a hatalmi pozíciók és javak elosztása,

3. a konfliktusok feloldása,

4. a társadalom integrálása,

5. a társadalom külső és belső védelme,

6. kötelező erejű jogi normák alkotása és azok érvényesítésének kikényszerítése.

1. A társadalom irányítása és a társadalom újratermelési folyamatainak az irányítása Az emberi közösségek, az államilag szervezett társadalmak
életét, egyre bonyolultabbá váló társadalmi viszonyait, a társadalmi újratermelés, elosztás rendjét fenn kell

tartani, működtetni kell.

A történelmi fejlődés egyre bonyolultabbá váló társadalma egyre bonyolultabb, a társadalomirányítást szolgáló hatalmi rendszert, döntéshozatali
eljárások sorozatát és állandó működését igényli.
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A társadalomirányító hatalmi döntések meghozatala az állami szervezetek legfőbb feladata. Az államhatalmi szervezetek között a parlamentek, a
kormányzati és a miniszteriális szervezetek, az önkormányzatok elégítik ki, illetve látják el társadalomirányító hatalmi funkcióikat.

2. A társadalomban meglévő hatalmi státuszok és pozíciók, az anyagi, a kulturális stb. javak elosztása

A hatalmi pozíciók és státuszok elosztása és azok feletti rendelkezés intézményes eljárások, választások, kinevezések sorozatából áll.

A megtermelt jövedelmek, javak és szolgáltatások elvonása, újraelosztása, a költségvetési gazdálkodás a hatalmi rendszer redisztribúciós
funkciója.

3. A társadalmi konfliktusok feloldása és az erre vonatkozó döntések kikényszerítése Az emberi társadalom konfliktusokkal telített, amelyek jelentős
részének a megoldása a „legitim erőszak monopóliumával rendelkező” hatalom döntéseit és ezen döntések kikényszerítését igénylik. A jogilag és
politikailag releváns konfliktusok feloldásának társadalmi igényét az igazságszolgáltatási, a hatósági jogalkalmazó szervek, a választott bíróságok,
a mediációs (közvetítő, békítő) szervezetek elégítik ki, amelyek hatalmi jellegű döntései kikényszeríthetőek.

4. A társadalom egyik (de csak az egyik, és nem biztos, hogy a leghatékonyabb!) integráló eszköze és intézménye a politikai hatalom rendszere,
annak működése és a hatalmi rendszer iránti lojalitás megteremtése, a politikai hatalmi rendszer legitimitásának, helyességének az elismertetése.

5. A társadalom (különösen az államilag szervezett társadalom) külső és belső védelmét a szervezett hatalom erőszakszervezetei (rendőrség,
katonaság, külső és belső elhárítás és hírszerző szervek, a polgárőrségek stb.) látják el.

6. Az általánosan kötelező (be nem tartásuk esetén szankcionált) jogszabályok megalkotása az államhatalmi és jogalkotásra feljogosított szervezetek
feladata. A jogalkotó szervezetek hatalmi döntései jogszabályok formájában jelennek meg és testesítik meg az állam normatív hatalmi rendszerét.

A hatalomfelfogások főbb típusai
A különböző hatalomfelfogások a hatalmi viszony valamelyik elemét, összetevőjét emelik ki és hangsúlyozzák, így azután szinte mindegyik
hatalomfelfogás tartalmaz racionális elemet. A hatalom speciális viszony, relációs jelenség, valakik vagy valamik (egyének, csoportok, szervezetek,
hatalmi pozíciók) között létezik.

1. A misztifikált hatalomfelfogás. A hatalomfelfogások első csoportjába azok az elméletek tartoznak, amelyek a hatalmat irracionális, misztikus,
definiálhatatlan jelenségnek tartják. Legtöbben nem is a hatalom megnyilvánulását, magát a hatalmat mint érzékelhető hatást, eredményt, viszonyt
tartják racionálisan megmagyarázhatatlannak, mintsem inkább a hatalom elfogadását, azt a belső motivációt és késztetést, aminek alapján
elfogadják az emberek, az emberek tömegei a hatalmat gyakorlók akaratát. Ismeretes – például Bertrand Russel szerint – a hatalmi viszonyt az
emberi társadalmon kívül is érvényesülő hatásként elfogadó nézet, amely az állat- és a növényvilágban, sőt a nem élő természeti jelenségek és
az égitestek relációjában is feltételezi hatalom érvényesülését.

2. Behaviorális hatalomfelfogás. A behaviorális hatalomfelfogás a hatalmat sajátos viselkedési módnak tartja, amely valaki másnak azt a viselkedését
előidézi, amit anélkül nem tenne meg. E felfogás szerint a hatalom lényege:

A viselkedése idézi elő → B viselkedését

A viselkedése nélkül B nem viselkedne úgy, ahogyan viselkedik.
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Robert Dahl amerikai politológus szerint a hatalom lényege: A kiváltja azt, hogy B azt tegye, amit A ráhatása nélkül nem tenne. Ez a
viszony megismételhető, reprodukálható, mérhető, sőt a viselkedés változásának nagysága is mérhető, így a hatalom mint sajátos viselkedés
számszerűsíthető és racionálisan elemezhető. A behaviorális hatalomfelfogás és magyarázat kevéssé vagy egyáltalán nem elemzi és vizsgálja a
viselkedésváltozás belső motivációját sem a hatalmi viselkedést kifejtőnél, sem a hatalmi befolyásolást elfogadó s viselkedését ezáltal változtató
személy elfogadásának motivációit.

3. Teleologikus, finalista felfogások. A teleologikus hatalomfelfogás a hatalom célra irányultságát hangsúlyozza. A hatalom valamilyen cél elérésére
és megvalósítására irányuló tevékenység. A hatalom „a tervezett következmények megvalósítása” – Bertrand Russel szerint. Mások cél vagy az
általában vett következmény helyett az érdekérvényesítésre törekvést hangsúlyozzák (Héthy Lajos és Makó Csaba szociológusok). A hatalom
lényege szerintük: érdekérvényesítő képesség.

Talcott Parsons is azt emeli ki, hogy a „hatalom az egyén reális képessége arra, hogy az érdekeit realizálja egy adott rendszeren belül, a rendszer
szabályait elfogadva”.

4. Az instrumentális hatalomfelfogás. E felfogás a hatalmat különleges eszköznek tartja. A hatalom az erőszak alkalmazásának lehetősége, a
befolyásolás különleges eszköze (vö. Robert Bierstedt). Más megközelítésben Laswell és Kaplan azt hangsúlyozzák, hogy a hatalom: mások
viselkedésének a befolyásolása szigorú szankció mint eszköz kilátásba helyezésével. E felfogás szerint a hatalom lényege a kényszerítő szankció
mint eszköz alkalmazhatósága a kívánt ráhatás elérése érdekében.

5. Strukturalista hatalomfelfogás. A strukturalista hatalomfelfogás és értelmezés abból indul ki, hogy a hatalom = viszony, strukturális reláció,
valamilyen rendszeren belüli viszony különböző rendszerelemek között. A hatalom mint sajátos viszony alapja a rendszert alkotó elemek elválása
és az elvált elemek között sajátos strukturális viszony, hatalmi viszony létrejötte. E szemlélet alapján állítja Maurice Duverger, hogy a társadalmi
hatalom alapja a kormányzók és a kormányzottak szétválása. Antonio Gramsci szerint a politikai hatalom eredete és lényege: az uralkodók, a
kormányzók és a kormányzottak strukturális elválása és állandó elkülönülése. Az uralkodók, akiknek az érdekében gyakorolják a hatalmat, a
kormányzók, akik gyakorolják a hatalmat.

Nicos Poulantzas szerint „hatalom alatt egy társadalmi osztálynak azt a képességét értjük, hogy specifikus objektív érdekeit meg tudja valósítani”.

A marxizmusnak, bár kiforrott hatalomelmélete nincsen, de történelem- és társadalomszemléletének alapja az antagonisztikus osztályellentétek
kialakulása, az antagonisztikus érdekű uralkodó és elnyomott osztályok elválása. Ennek az antagonisztikus érdekszétválasztottságnak és
konfliktusnak a kezelésére (az uralkodó osztály érdekében) szervezik meg az elkülönült és a társadalomtól elidegenedett államhatalmat.
A társadalmi tulajdon megteremtésével megszüntethető az antagonisztikus érdekellentét, a tulajdonosok és a tulajdon nélküliek társadalmi
szétválasztottsága, és az antagonisztikus érdekellentétek megszűnésével együtt elveszíti funkcióját az állam mint hatalmi szervezet, és
fokozatosan elhal a kommunizmusban.

6. A hatalom egyenlő befolyás vagy uralom. A hatalmat (power) sokan megfoghatatlan, definiálhatatlan kategóriának tartják, ezért helyette a
konkrétabb és kézzelfoghatóbb befolyásolás (influence) kifejezés használatát javasolják. A hatalom lényegét a befolyásolóképességben látják.

A hatalom és a befolyásolás között sok szerző nem tesz különbséget, szinonim fogalmaknak tartják, míg mások a hatalmat tágabb kategóriának
fogják fel. A befolyásolás (influence) tudatos és szándékolt hatás és eredmény elérése, míg a hatalom (power) magában foglalja a nem szándékolt,
nem tudatos ráhatást is.
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7. Ismert és széles körben elfogadott – Max Weber elemzései kapcsán – a hatalom és az uralom megkülönböztetése. A hatalom az
akaratérvényesítés képessége, egyfajta lehetőség, potencialitás. Az uralom pedig a megvalósult, manifesztálódott hatalmi ráhatás. Max Weber
az uralmi típusokat (a karizmatikus, a tradicionális és a legitim uralmat; későbbi, részben kiadott írásaiban az értékracionális uralmat) aszerint
különbözteti meg, hogy a hatalmi ráhatást az alárendeltek, a hatalmi rendszert legitimnek elfogadók milyen belső motívum és meggyőződés
alapján fogadják el a fennálló és működő hatalmi berendezkedést.

A karizmatikus uralom azon a hiten alapul, hogy a vezető, a vezér olyan különleges képességekkel, isteni adománnyal (karizma) rendelkezik,
amivel senki más, s ezért hivatott akarata kinyilvánítására, és ezért kell azt elfogadni.

A tradicionális uralom a régi szokások és tradíciók, hagyományok, uralkodói rendszer elfogadásán alapul, a tradíciók miatt tartják legitimnek az
alárendeltek, és fogadják el az uralkodó uralmát.

A legális uralom a modern kor szülötte, alapja az embereknek az a meggyőződése, hogy a szervezett hatalom alapja a racionális hatalmi rendszer,
amely racionális szabályokon, intézményeken alapul, kiszámítható és racionális jogszabályok rendezik a hatalmi viszonyokat. A racionális jogon
és bürokrácián alapuló hatalom ésszerű, személytelen és kiszámítható.

Az értékracionális uralom alapja meghatározott – többnyire ideológia formájában – kifejtett társadalmi és politikai értékek elismerése és elfogadása,
helyeslése, amelyeknek megfelelően és alapján működik a hatalmi berendezkedés. Például liberális, konzervatív, szocialista, nacionalista stb.
politikai ideológiák alapján működő politikai és hatalmi rendszer elfogadása.

Max Weber a hatalom lényegét végül is úgy határozza meg, hogy az nem más, mint akaratérvényesítő képesség (potencialitás), akár mások
ellenállásának legyőzésén keresztül. Az uralom a hatalom mint lehetőség manifesztálódása, az akaratérvényesítés tényleges megvalósulása.

8. A hatalom lényege a döntések birtoklása. A hatalmat a döntések tényleges birtoklásával, a döntések intézményes rendjével azonosító felfogást
főleg szociológusok képviselik (Herbert Simon, Talcott Parsons, Zygmunt Bauman, Gombár Csaba). E nézet alapja az, hogy az érdekérvényesítés,
az akaratérvényesítés, valamilyen cél elérése a politikai rendszerben döntéseken keresztül valósul meg. Aki döntéshozói pozícióban van, aki a
döntéseket ténylegesen meghozza – függetlenül formális pozíciójától –, annak van hatalma. A hatalom lényege a döntéshozatali és a döntést
kikényszerítő képesség. A formális és a nem formális döntéshozó gyakran nem ugyanaz, így kettőződik meg a döntési folyamat és struktúra a
formalizált és a valóságos, a tényleges döntési struktúrára.

Talcott Parsons a hatalmat a politikai (célkitűző, célelérő) alrendszer generalizált közvetítő eszközének tekinti: „Egy adott társadalom politikai
testülete azokból a szerveződési módokból tevődik össze, amelyek az összrendszer releváns alkotóelemeit az egyik alapvető rendszerfunkció, a
kollektív célokra irányuló, hatékony kollektív cselekvés érdekében összekapcsolják.”

Parsons szerint „a hatalom ilyen módon az a generalizált képesség, hogy egy kollektív rendszer kényszerítő erejű kötelezettségek végrehajtását
biztosítsa tagjaival szemben, ha ezek a kötelezettségek kollektív vonatkozásuk miatt legitimáltak, és nem teljesítésük esetén negatív szituációs
szankció igénybevételére van lehetőség, bárki legyen is a kényszerítés végrehajtója”.
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Parsons hatalomdefiníciójának lényege tehát: kötelező erejű döntések meghozatala és azok végrehajtása, kikényszerítése a rendszer legitim
szankciós eszközei által.

Herbert Simon szerint a modern politikai rendszerekben a döntések szervezeti döntések. A szervezetek döntéshozó intézmények, az a feladatuk,
hogy döntéseket hozzanak, és tevékenységük során érvényesítsék és professzionalizálják a döntési folyamatokat, törekedve arra, hogy lehetőleg
folyamatosan „kielégítő döntéseket” hozzanak. H. Simon vitatkozik azokkal, akik elfogadják azt, hogy optimális döntések hozhatók, de vitázik
azokkal is, akik szerint a döntések soha nem racionálisak, hanem esetlegesek, következményeik kiszámíthatatlanok.

A politikai hatalom összefoglaló magyarázata
A hatalom, éppúgy, mint a legtöbb bonyolult társadalmi jelenség, nehezen foglalható össze egymondatos definícióban. Éppen ezért a hatalom kifejtő
magyarázata során a hatalom alapját, megjelenését, működési módját próbáljuk megragadni:

1. A politikai hatalom lényege: érdek- és akaratérvényesítő képesség a döntések meghozatala és kikényszerítése révén.

A politikai hatalom természete és működése, intézményes rendszere eltér a hatalom más fajtáitól, bár a társadalmi tevékenységek összefonódása
révén természetesen érintkezik azokkal is, így érzelmi és pszichikai motívumok hatnak a politikai hatalom intézményesült szféráiban, és a
politikai hatalom „benyomulhat” és átpolitizálhat a politikától távol eső társadalmi viszonyokat, baráti, családi, rokonsági, foglalkozási és más
csoportviszonyokat is.

A politikai hatalom működésének bemutatása kifejtő magyarázata során ragadható igazán meg, de rövid definíció keretében is összefoglalható.
A politikai hatalom lényege: mások tevékenységének a befolyásolása érdekérvényesítés céljából, a döntések meghozatala révén.

2. A politikai hatalom akarati tartalmú viszony, mivel résztvevői érdekeik által meghatározott személyek, csoportok, rétegek és szervezett politikai
erők, akik érdekeik által meghatározott akaratukat akár mások ellenállásának legyőzésén keresztül is érvényesítik.

3. A politikai hatalom érdek- és akaratérvényesítő tevékenység, amely döntések formájában jelenik meg. A döntéshozók döntéseikkel mások
magatartását befolyásolják, alternatíváikat szűkítik, vagy egyetlen – kitüntetett –, a döntésben meghatározott alternatíva megvalósítását írják elő
és kényszerítik ki.

4. A politikai hatalom birtokosa szankciók kilátásba helyezésével és ha kell, szankció alkalmazásával kényszeríti ki akaratának a megvalósulását.
5. A hatalom társadalmi viszony, társadalmi relációkban működik és nyilvánul meg. A hatalmi relációk személyek közötti (interperszonális), valamint

csoportok és szervezetek közötti viszonyok, és a hatalom ezen viszonyok hierarchikus rendszerében intézményesül.

A hatalom forrásai és eszközei. A hatalmi pozíció: döntéshozó pozíció
A politikai hatalomnak számtalan forrása és eszköze van. A hatalom eszköze lehet mindaz, ami az érdek és akarat érvényesítését, a vele szemben
ható ellenállás legyőzését lehetővé teszi. A hatalom forrásai és eszközei összekeverednek, nehezen választhatók szét.
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A hatalom forrását gyakran a hatalmat gyakorló (hatalmi döntést meghozó) személyhez vagy testülethez, szervezethez kötik.

A hatalmi pozícióhoz kötött hatalmi forrás
A hatalom forrása ebben az értelemben azonossá válik a hatalmi pozícióval. A hatalmi pozíciót betöltő személy testületek, szervezetek tagjai,
személyösszessége a hatalom forrása: az államfői, a kormányfői, a miniszteri, pártelnöki pozíció, illetve a testületi (országgyűlési, bizottsági,
kormánytestületi) tagság a hatalom forrása, maga a hatalmi pozícióban lévő személy, személyek csak megjelenítői és működtetői annak a
hatalomnak, amelyet a jogszabályok, a valóságos – a hatalmi szervezetben kivívott és elismertetett – hatalmi pozíció lehetővé tesz.

A modern politikai rendszerekben a hatalmi pozíciók törvényekben, jogszabályokban meghatározott – egyedi vagy testületi – döntéshozói státusok.

A jogszabályokban szabályozott (normatív vagy formális) döntéshozatali státusok és pozíciók mellett és mögött, olykor azoktól lényegesen eltérő,
nem formalizált (informális) hatalmi-döntési rendszerek alakulnak ki.

A formalizált hatalmi struktúrától (mint döntéshozatali pozíciók rendszerétől) eltérő, nem formális hatalmi struktúrák kialakulása szinte elkerülhetetlen
a nagy döntéshozó szervezetekben.

A nem formális hatalmi struktúrák kialakulásának pozitív és negatív oka, a döntési hatékonyságot és racionalitást lerontó vagy éppen javító szerepe
egyaránt lehet.

A hatalmat gyakorló döntéshozó szervezetek bonyolult alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok keretében és alapján működnek.

A perszonifikált hatalmi forrás
E felfogás szerint a hatalmat megtestesítő személyek (egyének vagy testületek) döntése a hatalom forrása, hiszen a hatalmi pozíció többféle döntést
(tiltás, előírás, szankcionálás, elismerés, elítélés, kitüntetés, jogalkotás stb.) tesz lehetővé. Az objektív hatalmi státushoz kötődő hatáskör, döntési
lehetőség még csak potenciális hatalom, amely gyakorolt hatalommá csak a hatalmat gyakorló személy által meghozott és kinyilvánított akaratával
válik. Ez a hatalmat gyakorló személy, testület politikai (esetleg jogi) felelősségének az alapja is.

A hatalom forrásai és eszközei szinte szétválaszthatatlanul összefonódnak egymással a hatalomgyakorlás folyamatában. A fizikai erőfölény
önmagában is forrása, alkalmazása – vagyis a fizikai erőszak érvényesítése – során pedig eszköze a hatalomnak.

A gazdasági alrendszerben keletkező pénztőke egyrészről forrása a hatalomnak, másrészről a tényleges felhasználás (hatalmi, döntési pozíció,
testületi tagság megszerzése stb.) során pedig a pénztőke olyan hatalmi eszköz, amely politikai hatalmi tőkére változtatható át.

Ch. Jacobson és A. Cohen egyik tanulmányukban azt írják, hogy a hatalom forrása vagy eszköze lehet „bármilyen megfogható és megfoghatatlan
dolog, amit valamelyik fél céljainak megvalósítására a másik féllel való konfrontáció során fel tud használni”.
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A jogászi-normatív hatalomforrás-felfogás
A jogászi gondolkodás számára evidencia, hogy a hatalom forrása a jogszabályba foglalt döntéshozói jogosítvány, jogi akarat, amely pontosan
meghatározza a konkrét hatalmi pozíciókhoz kapcsolódó (függetlenül a hatalmi pozíciót betöltő konkrét személytől!) döntési jogokat: azok tartalmát,
irányát, jellegét és nagyságát, normatív szabályalkotó vagy egyedi, konkrét ügyre vonatkozó kötelező jellegét. (Lásd a bírói ítélkezési hatalom, az
ügyészi vádemelési hatalom, a miniszter rendeletalkotó hatalma stb.)

A politikai hatalom forrása a konkrét hatalmi pozíciókhoz kötődő (amely hatalmi státuszokat, pozíciókat magukat is a jogszabály, alkotmánytörvény,
más törvények határoznak meg) hatáskör, amelyeknek szigorú jogi körülírása, meghatározása egyúttal a hatalomgyakorlás ellenőrzésének és
esetlegesen a hatalmat gyakorló jogi felelősségre vonásának is az alapja.

Kétségtelen tény, hogy a modern hatalmi rendszerek (a státuszok, hatalmi pozíciók, hatáskörök) egyre részletesebben és kimerítően vannak
szabályozva. Ezek átlátható, jogszabályokban objektiválódott hatalmi rendszert hoznak létre, amely a versengő többpártrendszerekben, az
intézményesült politikai hatalmi pozíciókért (és a hozzájuk kapcsolt hatalmi-döntéshozói felhatalmazásokért) folyó versenyben egyértelmű körülírást
igényelnek. A részletes szabályok mellett és kereteiben azonban metajurisztikus (jogon kívüli) szervezeti, személyiségi, erkölcsi célokat kitűző és
megvalósító akaratok nemcsak kiegészítő jelleggel és erővel, hanem alapvetően meghatározhatják a hatalom tényleges gyakorlásának terjedelmét,
jellegét és tartalmát.

A politikai hatalom végül is rendkívül vonzó jelenség. Leszek Kołakowski (hosszú ideig Angliában élő, 2009-ben elhunyt lengyel filozófus, író,
esszéista) Kis előadások nagy kérdésekről című esszékötetben írja, hogy „a hatalom a legkívánatosabb javak közé tartozik. Amikor hatalomról
beszélünk …, a szűkebb értelemben használjuk a szót, azt a hatalmat értve rajta, amelynek megvannak az eszközei, hogy hatást gyakoroljon – az
erőszak vagy az erőszakkal való fenyegetés révén – az emberek viselkedésére, s ezt a viselkedést az uralkodó (egyén vagy csoport) elképzelése
szerint szabályozza. A hatalom ebben az értelemben a szervezett keretek között folyó erőszakgyakorlást jelenti, mai világunkban – az államot.”

Hozzáteszi Kołakowski, hogy „akik hosszabb ideje jelentősebb körű hatalomnak örvendenek, végül úgy érzik, ez a hatalom a természet rendje szerint
jár nekik”.

A hatalom végül is érdek- és akaratérvényesítő képesség, lehetőség döntések meghozatalára személyek, dolgok, események, folyamatok felett.

A hatalomelméletek által megfogalmazott legalapvetőbb tudományos elemzésre érdemes kérdések:

• ki gyakorolja a hatalmat,

• kinek az érdekében,

• milyen hatalomgyakorlási (döntéshozatali) eljárásban?

További hatalomforrások és eszközök
• a nyers erőszak és annak tényleges alkalmazása (lásd M. Weber: az állam a legitim
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erőszak monopóliumával rendelkező szervezet – kiemelés B. M.),

• az erőszak és a büntetőszankciók kilátásba helyezése, akár annak tényleges érvényesítése nélkül is (normatív szankció),

• a félelem, főleg a kollektív félelem az erőszak, a büntetőszankció érvényesítésétől, ami akkor is funkcionál, ha már hiányzik az erőszak vagy
büntetőszankciók alkalmazásának képessége vagy lehetősége,

• a szervezeti nyomás mint elkülönült és intézményesült dologi erő hat a szervezeti hierarchiába belépett, betagolódott személyekre,

• a politikai hatalom forrása a demokratikus felhatalmazás, amely szabályozott és korlátozott döntési jogot biztosít képviseleti és átruházott
hatáskörben,

• hatalmi forrás és eszköz az információ intézményes birtoklása és az információs többlet,

• főleg az interperszonális és az informális dimenzióban érvényesülő hatalmi forrás és eszköz az intellektuális fölény, a több és a nagyobb szakmai
tudás és ennek elismerése, respektálása,

• a politikai szférában is fontos hatalmi forrás és eszköz a pénz, a vagyon, a javak feletti rendelkezés és ezek átváltása politikai hatalomra,

• sajátos hatalmi forrás a hiány, hiánygazdaságban a hiánycikkek, a javak elosztása feletti rendelkezés (autó, lakáselosztás, engedélyek mérlegelési
jogkörben való kiadása, szervezetbe bejuttatás, felvétel stb.),

• végül meg kell említeni, hogy a politikai rendszerben is hatnak olyan hatalmi eszközök és források, amelyek nem politikai jellegűek és tartalmúak.
Valakinek a respektálása, a szeretete, a személyhez kötődő barátság, lojalitás, hűség és a respektábilis személy elvesztésétől való félelem sajátos
hatalmi relációt hoz létre és működtet a politikai rendszer hatalmi szféráiban.

A hatalom forrásai keverednek és egymást korlátozzák vagy felerősítik. A hatalmi viszonyok intézményesítése, szabályozása egyrészről azt a célt
szolgálja, hogy megakadályozza a hatalmi források és eszközök kumulációját, a gazdasági, az intellektuális, a szűken értelmezett politikai, információs
hatalom túlzott összefonódását. Másrészt a hatalmi viszonyok szigorú szabályozása és intézményesítése a hatalmi pozíciók békés felválthatóságát,
a hatalmat gyakorlók rotációját szolgálják.

A legitimáció fogalmi köre – bevezetés1

A kelet-európai monolit politikai rendszerek felbomlási folyamata az 1980-as években nagy társadalmi feszültségeket indukált. A
társadalomtudományokban ennek lecsapódásaként a stabilitás, a válság, a legitimáció elméletei kerültek középpontba. Az utóbbi évek szociológiai-
politológiai jellegű tanácskozásain, tanulmányokban minduntalan felbukkanó kulcsfogalmak voltak ezek, sokszor azonban úgy, hogy pontosabb

1 A 6–10. alfejezet a Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009) c. tankönyvből átvett rész, szerzője: Pokol Béla.
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értelmezésük elmaradt. Különösen szembeötlő ez a „legitimáció”, a „legitimitás” esetében, amely a magyar politikai szóhasználatban jórészt a XIX.
század elején kialakult „törvényes uralkodó országlása” értelemben maradt fenn. E fogalom szociológiai átértelmezése a XX. század kezdete óta ment
végbe a polgári szociológiai elméletekben, ám a pontos tartalmat illetően egy sor eltérést találhatunk. A szűkebb tudományos vitákban sokszor zavart
okoz a legitimáció eltérő tartalmú használata, ezért a továbbiakban a nyugati politológia néhány legitimációmegközelítését igyekszünk bemutatni,
majd a szocialista politikai rendszerek igazolását szolgáló érveket, ezek változásait vesszük szemügyre.

A legitimitás szociológiai átértelmezése
A normatív értelmű legitimitásfogalom új tartalommal való megtöltése már a múlt század második felében megindult. Ennek egyik előfutára
Julius Friedrich Stahl, a monarchia lelkes híve, szinte akaratán kívül nyúl mélyebbre az általa támogatott államforma legitimitásának normatív
értelmezésébe. Ő a monarchia sajátos igazolásához kötötte a legitimitást. A XIX. század második felének politikai küzdelmeit vizsgálva kifejti, hogy
a monarchia mellett kiálló politikai pártok elfogadják a hatalom istentől származtatását, és ezért legitimista pártok. Ezzel szemben a hatalom néptől
való származását vallók mind „forradalmi” pártok, amelyek között csak fokozati különbségek vannak: liberális, demokrata, szocialista vagy netán
kommunista jellegűek.

Nem sokkal ezután Gaetano Mosca már a történelem menetében létező politikai hatalmak igazolási elveinek egész palettáját adja. Az iszlámban a
kalifa nevében kormányoznak, amely mint a próféta helytartója igazolja uralmát. A kínai mandarinok úgy kormányoztak, mint Isten fia akaratának
kihirdetői. A római császár főhatalmát egy fikcióval igazolták (amelyet legalábbis Diocletianusig be is tartottak), ti. a szenátus mint a nép képviselője
a mindenkori új császárt megbízta a birodalom kormányzásával. Mosca ezeket „politikai formuláknak” nevezi, amelyeken keresztül a mindenkori
politikai rendszerek magukat az adott társadalommal elfogadtatni igyekszenek.

A szórványos gondolatok után századunk elején Max Weber fogalmazza meg – mint már korábban is ismertettük – a legitimáció szociológiai
értelmezését. Méghozzá olyan markánsan, hogy az azóta született számtalan kritika ellenére „Weber bűvköréről” panaszkodnak még ma is az őt
meghaladni törekvő elképzelések. Ebben az értelemben legitim egy uralom (gyakorolja azt forradalommal, királygyilkossággal vagy bármely módon
hatalomra került új politikusréteg), ha az adott társadalom elfogadja azt. Weber az elfogadás motívuma szerint három tiszta esetet különít el: racionális-
legális, tradicionális és karizmatikus legitimációt.

A racionális-legális uralom elfogadási motívuma a tételezett jogon, a szabályzatokkal rögzített eljárásokban való hitben gyökerezik, amely áthatja
az állami tevékenység minden részletét. Ennek legtisztább alapesete a (Weber által pejoratív mellékíz nélkül használt) bürokratikus uralom,
a szakképzett hivatalnokok által, puszta dologi célszerűségek szerint működő államgépezet. A tradicionális legitimáció a „mindig is így levő”
szentségében való hit által fogadtatja el a fönnálló hatalmi gépezetet. A karizmatikus legitimáció a hatalomgyakorlók elhivatottságán és az
elhivatottságot lehetővé tevő sajátos személyes képességeiken nyugszik.

Közvetlenül megírása után a weberi gondolatvilágból épp legitimációelmélete egy ideig visszhangtalan maradt. Érdemleges továbbfejlesztését ez
idő tájt (Weber számára ma már egyáltalán nem hízelgő módon) csak Robert Michelsnél találhatjuk. Michels a karizmatikus legitimációra vonatkozó
fejtegetésekből indult ki, és Mussolini „karizmájára” alapozva a „vezér” korlátlan hatalmán nyugvó, a fasiszta hatalomgyakorlással adekvát igazolást
dolgoz ki. A második világháború után az újjáéledő természetjogi irányzatokból kiindulva Johannes Winckelmann a legalitáson nyugvó legitimációt
veszi kritika alá. Winckelmann ugyanis végigélte azt, amit Weber már nem élt meg: a parlamentarizmus, a választások, a pártok devalválódását
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a két világháború között, amikor gomba módra szaporodó mozgalmak „szégyellték” magukat pártoknak nevezni, amikor a parlamentarizmust
mint üres formát megkérdőjelezték mind jobboldalról, mind baloldalról. Winckelmann tehát már tudta azt, hogy a legalitás intézményrendszerét is
megkérdőjelezhetik, és egy ideig meglehetősen széles tömegek előtt sikeresen igazolni lehetett a „Führerprinzip”-en nyugvó totális államot. Ezért
nyilvánvalóvá válik számára, hogy a legalitás maga is igazolásra szorul (Winckelmann, 1952, 104.).

Winckelmann ezzel a pluralista politikai rendszerek legitimációjának egy olyan pontjára tapintott, amelynek megoldatlansága napjainkig visszatér.
Legutóbbi feltevésével a nyugati politikai rendszerek egy új fejlődési tendenciája kapcsán találkozhatunk. A neokorporativizmusról van szó, amelyben
a politikai pártokon, választásokon és parlamenteken nyugvó akaratképzés rovására az érdek-képviseleti szerveken alapuló, egyfajta „másodlagos”
politikai rendszer alakul ki különböző mértékben az egyes országokban. Ennek kapcsán vetik fel, hogy a neokorporativizmus intézményrendszere
nélkülözi a társadalom szemében azt az univerzális legitimitást, amit a nyilvános parlamenti rendszer fórumai élveznek (Offe, 1979, 78.). Felvethető
azonban a kérdés: a választások és a parlament nyilvánossága legitimálja a nyugati rendszereket, vagy ezek már egy mögöttes legitimációs ideológiai
technika eszközeit jelentik? (Mint ahogy az abszolút monarchia túlvilági legitimációjának technikai eszköze a „pápai fölkenés” volt.)

Amikor vitatott volt a húszas, harmincas években általában a parlamentarizmus, rögtön előbukkantak a mögöttes igazoló elvek, és például Mussolini
karizmatikus legitimációja azon alapult, hogy ő (és senki más!) képes az egész olasz nemzet érdekeit kifejezni, vezetni a népet biztos célja felé
(Röhrich, 1972, 151–165.), így ha ez az igazolás hatékony, akkor fölösleges a parlament, fölöslegesek a politikai pártok.

Ha a választásokon – parlamenten –, törvényeken nyugvó állami berendezkedés mögöttes legitimációs elveit akarjuk összefoglalni, vissza kell
nyúlnunk a felvilágosodás irodalmához, ahol még expliciten találhatjuk meg ezeket. Tézisszerű összefoglalásban a következők emelhetők ki: a
hatalomnak a néptől kell származnia; a nép azonban heterogén, és a társadalom egésze érdekeinek (vagy a közjónak) megfelelő államakarat
csak mint kompromisszum tud kialakulni; a kompromisszum kialakításához szükségesek a politikai pártok, amelyek összefogják a szétszórt egyéni
véleményeket; a választások, az ily módon létrejött parlamentek, illetve törvényeik primátusa az államapparátus felett azok a technikai eszközök,
amelyek az előbbi igazoló elveket beteljesítik.

Nézzük azonban Winckelmann megoldását. Winckelmann abból indul ki, hogy a választásokon és parlamenten alapuló puszta legalitás leple
alatt értéktagadó diktatúrák is meghúzódhattak. A legkegyetlenebb cselekedetek is tételezett jogon, „törvényen” alapultak a világháború előtti
diktatúrákban. Winckelmann ezért mélyebbre ás, és az újjáéledt természetjogi doktrínák szellemében meghatározott értékeket csúsztat a legalizmus
mögé, amelyek igazolhatják magát a legalizmus eszközrendszerét is.

Az ötvenes évek Nyugat-Európája gazdaságilag minden elváráson túl prosperál; a fasiszta diktatúrák tapasztalatai kihúzzák a talajt a radikális
mozgalmak alól, illetve másrészt a jóléti állam szociálpolitikai juttatásai mind-mind a politikai rendszerek stabilitása felé hatnak. Ebben a
légkörben csak szórványosan vetik fel a legitimáció problémakörét, akkor is csak tisztán elméleti síkon. Így például Theodor Eschenburg a német
állami berendezkedés vizsgálatánál előzetesen alaposan végigfutja az újkorig a hatalmak legitimációjának változásait, de jellemző, hogy korunk
legitimációját szinte nem is érinti.

Amerikában nyitják meg újra érdemlegesen a vitát a legitimáció felett. Seymour Martin Lipset 1960-as könyvének egy fejezete a legitimáció önálló
tematikáját vázolja fel. Lipset kettébontja a modern államok stabilitásának alapjait az adott állam hatékonyságára és ezen túl legitimitására. A
hatékonyság elemi előfeltétel, amely nélkül még rövid távon sem lehet stabil egy politikai rendszer, ennek teljesítésével párhuzamosan azonban a
társadalomban hatékony értékeknek meg kell felelniük a hatalom struktúrájának, mert e nélkül nem fogadja el, nem tekinti legitimnek a társadalom a
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fönnálló berendezkedést. Carl J. Friedrich vitába száll Lipset elképzeléseivel, és fölöslegesnek tekinti korunkban az értékeken alapuló legitimációt.
Ha egy hatalomgyakorló emelni tudja a fogyasztás színvonalát, legitim lesz a társadalom előtt, függetlenül a hatalomgyakorlás struktúrájától.

A fenti vitában sajátos kompromisszumra jut Joseph Rotschild évekkel ezután megjelent adaléka (Rotschild, 1979). Elismeri a politikai rendszer
hatékonyságának legitimáló hatását, de csak a társadalom alsóbb néptömegei előtt. Az értelmiség felé azonban csak a materiális javakon túli
értékeknek megfelelés hozhatja létre a legitimitás hitét.

Merevnek tűnik Rotschild bontása, de ha a politikai stabilitás és e stabilitás megrendülése diagnosztizálásának oldaláról akarjuk elemezni a
legitimációt, a társadalom valamilyen differenciálását el kell végeznünk. Ti. a fennálló hatalom számára a legitimációjának biztosítása nem egyformán
fontos az egész társadalom előtt. Abból a tényből indulunk ki, hogy a társadalom tagjainak egy része figyel csak oda a politika történéseire, képes és
van módja a politikai rendszer egészéről értékítéletet mondani, ezzel szemben ideáltipikusan elkülöníthetjük azt a társadalmi részt, amelynek tagjai
mikroközösségeiken túl (család, szomszédság, baráti kör, szűk munkatársi közösség stb.) tudatilag nem reflektálnak a makroközösség szintjének
problémáira. Ez utóbbi kör politikailag inaktív, és föl sem merül előttük a hatalom igazolásának igénye. Ez az elkülönítés persze ideáltipikus, a
valóságban inkább az átmeneteket találhatjuk meg. Tendenciájában nézve a társadalmi fejlődés menetében növekszik a politikailag aktív tömegek
aránya, és zsugorodik az inaktív rész, finomítva ezt persze azzal, hogy Európa keleti részén a kulturális lemaradás folytán még mindig tetemes
az inaktív rész aránya, a fejlett tőkés államokban pedig a potenciálisan aktívvá váló társadalmi rétegekben hatékony manipulációs eszközökkel
semlegesíthetik a létrejött kritikai képességet.

Épp az utóbbi tendenciát emelte ki nagy hangsúllyal a „kritikai társadalomelmélet”, nézzük meg két prominens képviselőjénél, Jürgen Habermasnál
és Claus Offénél legitimációs elképzeléseik hangsúlyváltozásait.

Habermas legitimációs tematikája
Habermas érdeklődését a modern tőkés államok válságproblémáira az 1960-as években egyre éleződő diákmozgalmak hívták fel, amelyek 1968-
ban váratlan erővel rázták meg a fönnálló politikai rendszereket. Nem véletlen, hogy Habermas épp az év nyarán vázolta először a legitimációra
vonatkozó elképzeléseit „A technika és tudomány mint ideológia” című tanulmányában.

A tanulmány (témánkat érintő) kiindulópontjait Weber „tradicionális legitimitás” kategóriája, illetve Marcuse késő kapitalista társadalmakra vonatkozó
elemzései jelentik. Marcuse tömör tézisei szerint a modern kapitalista politikai rendszereknél radikális fordulat áll be legitimációjuk biztosításában:
a korábbi elkülönült ideológiákkal biztosított elfogadást a termelőerők robbanásszerű fejlődésére való utalás váltja fel mint legitimációs alap. A
nyugati társadalmak tagjainak döntő többsége (ha eltérő mértékben is) élvezi a fogyasztás növelésének örömeit, így lemondanak a fönnálló hatalom
megkérdőjelezéséről. Habermas történetileg átfutja a tőkés társadalmak legitimációs mechanizmusainak változásait, majd kibontja a Marcuse által
jelzett fordulat negatív hatásait. A tradicionális társadalmak politikai hatalma még közvetlenül tudta magát legitimálni a kulturális hagyományoktól,
amelyek mögött mint háttér-legitimációs ideológia ott álltak a valóság vallásos értelmezései. A létező intézmények, normák, hagyományok mint
megtámadhatatlan keret alkották a célracionalitás által hajtott gazdasági cselekvéseknek mindenkori korlátját. Habermas ezt (ti. az intézményes
keret fölényét a gazdasági imperatívuszok felett) tekinti a tradicionális társadalmak elhatárolási alapjának a modernizálódás küszöbét átlépőkkel
szemben (Habermas, 1968, 67.). A tőkés termelés logikájának uralomra jutása kiszakítja a politikai államot a polgári társadalom „eresztékeiből”, és
az elkülönült politikai hatalom most már az egyenlő és igazságos árucsere mítoszával legitimálja önmagát. Pontosabban az állam mint az igazságos
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csere „semleges” szemlélője le is mond a legitimációról: a piac által irányított magánszféra igazságossága közvetlenül hozza létre a puszta kiegészítő
funkcióra (jogszolgáltatás és rendfenntartás) visszaszorított állam legitimitását a társadalom szemében. Az „igazságos” árucsere által szervezett
társadalom negatívumai hamar rádöbbentik e tőkés társadalmak politikailag releváns rétegeit a legitimáció alapproblémáira (lásd az angol polgári
törvényhozást, a liberálisok munkásvédő követeléseit). De a polgári közgazdaságtan marxi bírálata – kihatásaiban – elméletileg is tarthatatlanná
teszi az „igazságos csere” ideológiáját: „Lehetetlenné vált az államhatalom számára a piac közvetett legitimációja, de a közvetlen legitimáció korábbi
tradicionális formája, a tradicionális kötelékek szétporlásával már eltűnt.” Habermas itt Claus Offe egyik tanulmányára támaszkodik: „A szabad csere
ideológiája helyére egy kiegészítő program lép, amely többé már nem a piac intézményének szociális következményeire irányul, hanem a szabad
árucsere disztinkcióinak korrigálását végző állami tevékenységre.” Az államot ettől kezdve a jóléti minimum garantálása, a bevétel és a munkahely
stabilitásának ígérete legitimálja. Ám ez rögtön kiváltja a formális-demokratikus alkotmányjogi berendezkedés válságát is. A társadalom és főleg
a gazdaság szféráját mind közvetlenebbül megszervező állam feladatai racionális-technikai jelleget kapnak, amelyek már nem is vitathatók meg
a társadalmi részvételt biztosító nyilvános fórumokon. A fordulat tehát együtt jár a tömegek depolitizálódásának követelményeivel, de másrészt
a politikai nyilvánosság is funkciótlan lesz. A választások, a parlament és a politikai nyilvánosság legitimáló funkcióját egyre inkább átveszi a
termelőerővé váló tudomány. A tudományos racionalitás mint új legitimációs alap elveszti az ideológia régi explicit alakját, ám kihatásaiban létrehozza
a technokrácia tézisét (Gehlen, Schelsky), létrehozza a fönnálló államhatalom érdekmentes és elfogulatlan működésének új ideológiáját.

Habermas a tudománnyal mint ideológiával legitimáló késő kapitalista társadalmak alapproblémáit Marx kritikáján keresztül elemzi. Elismeri, hogy a
termelőerők fejlődése valóban a társadalmi fejlődés motorjaként működik, azonban épp a mai modern társadalmak mutatják meg, hogy e fejlődés
nem jár minden körülmények között azzal az emancipációs hatással, mint azt Marx feltette. Másrészt az állam által keretbe illesztett és átformált
tőkés termelési viszonyok nemcsak hogy nem váltak a termelőerők gátjává, épp ellenkezőleg, ezek folyamatos növelésével képes legitimálni a
fönnálló politikai berendezkedés önmagát is. Habermas a gondot máshol látja. A célracionalitás mentén szerveződő állam, épp a termelőerők
további fejlesztése érdekében, szétrombolja a szimbolikus struktúrákat, amelyek végül is lehetővé tennék a termelés és fogyasztás elért szintjén a
harmonikus, materiális értéken túli életmód kialakulását. A célracionalitás mellett egy másfajta racionalitás is létezik a társadalmi fejlődésben, és a
tőkés fejlődés ez utóbbi széttörése felé halad.

Habermas ezt tekinti a tőkés politikai rendszerek alapfeszültségének, és ide fűzi fel az 1968-as diákmozgalmakat. A Marx által jelzett osztályellentét
ugyanis a tőkésállam materiális értékeket megfelelően kielégítő hatékonysága miatt nem fordul át legitimációs válságba, a fönnálló berendezkedés
megkérdőjelezésébe. Egyetlen „protesztpotenciált” csak a termelésbe még be nem tagozódott diákság jelenthet, amely még mentes a teljesítményre
orientált társadalom értékei által közvetített láthatatlan kényszertől.

Az 1968-as mozgalmak apálya, majd a Niklas Luhmannal folytatott újabb „pozitivizmusvita” egy időre Habermas figyelmét módszertani-eszmetörténeti
irányba fordítja, majd 1973-ban jelentkezik egy kötettel, amelynek címadó tanulmánya a késő kapitalizmus legitimációs problémáit állítja középpontba.
Ezzel párhuzamosan azonban Habermas egy átfogó társadalomelmélet alapproblémáit kívánja kibontani, így a legitimációs problematika ebben a
művében kibogozhatatlanul összefonódik átfogó kategóriáival. Eközben azonban legitimációs elképzeléseinek letisztulásához jó alkalmat jelentett
az 1975-ös német szociológiai kongresszus, ahol a legitimációt tűzték napirendre, és Habermas tartotta a korreferátumot. A korreferátum nemcsak a
letisztuláshoz és az egész problémakör részletes végiggondolására bizonyult alkalmasnak: radikális koncepcióváltás tűnik fel már az első oldalakon:
Marcuse rezignált-elutasító értékelésétől eltérően itt Niklas Luhmann derűs konstatálásában láthatjuk viszont a modern állam hatékonyságából
eredő legitimáció téziseit. „Ennek felel meg az állítás, hogy a rendszer teljesítményei a legitimitáselképzeléseket fölöslegessé tehetik, tehát
hogy a gazdasági rendszer és az államapparátus semlegesen megfigyelhető hatékonysága (és nem csak a résztvevők által észlelt és érzékelt
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hatékonyság!) legitimációs hatással bír.” A meglepetés a folytatásban van: „Ezek a megállapítások összeférhetetlenek a legitimitás általunk javasolt
fogalmával.” (Habermas, 1976, 274.)

Habermas meghökkentő „pálfordulása” nem egyszerűen a legitimációra vonatkozik: társadalomképének alapjaiban történtek változások a hetvenes
évek eleje óta, és tulajdonképpen csak néhány éve vált ez az alapváltozás explicitté. Axel Honneth már Habermas 1981-es szisztematikus
kifejtése előtt jelzi ezt: Habermas a kommunikatív racionalitás helyi értékének végiggondolásával egyre inkább eltávolodott a frankfurti iskola
„öregjeinek” (Adorno, Horkheimer, Marcuse stb.) pesszimista társadalomelemzéseitől, akik az instrumentális ésszé átértelmezett célracionalitás
fogalomköréből elemezték csak a civilizáció fejlődését (Honneth, 1979). Habermas elveti tehát a motívum nélküli, „puszta hatékonyság által legitimált
politikai hatalom” elképzelését, mert „mielőtt a népesség tömegei a fönnálló uralom normáit megalapozás nélkül is elfogadnák, a kommunikatív
struktúrákat, amelyekben a mai napig cselekvési motívumai képződnek, alapjaiban össze kell törni”. Ma ez még nincs így, de „hogy ez nem következik
be, arra persze semmilyen garanciánk nincs” (Habermas, 1976, 281.).

Habermas tanulmányának részletező fejtegetéseihez fordulva, nézzük először a legitimitás megfogalmazását: „Legitimitás azt jelenti, hogy egy
politikai rendszernek az az igénye, hogy helyesnek és jogosnak ismerjék el, megfelelő megokolásokkal alá van támasztva. Legitimitás egy politikai
rendszer elismerésre méltóságát jelenti.” Hangsúlyozottan emelődik ki itt a legitimitás kritikai-értelmi-vitatható jellege. Ez a felfogás nem engedi meg
kitágítani az elismerésre méltóságot egyszerű „elfogadássá”, amelyben esetleg értékeken túli neutrális források is a legitimitás megteremtése felé
hatnának. Persze említsük meg, hogy Habermas a kritikai-értelmi jellegre szigorított legitimitás előfeltételeként elismeri a jóléti állam szolgáltatásait.

Habermas igazán ösztönző adaléka a legitimitás létrehozására irányuló igazoló elvek (ideológiák) minőségének fejlődésére vonatkozik. A „mesék
helyére érvek lépnek” a társadalmi fejlődés előrehaladásában, a fönnálló politikai rendszerek igazolásában.

A történelem menetében a fönnálló politikai hatalmak a legkülönbözőbb igazolásokkal támasztották alá létük és konkrét hatalomgyakorlásuk
módjának jogosságát. A fáraók mint istenek saját személyüket igazolták a tömegek előtt. Ezen a szinten még misztikus elbeszélések, narratív
ábrázolások elegendőek az igazolás hitelességéhez. A fejlődés útja a kozmológiailag megalapozott etikákhoz, filozófiákhoz és filozófiailag
megalapozott vallásokhoz vezet mint a magasabb szintű társadalmi tudat előtti adekvát legitimálás eszközeihez. Az újkorban a modern tudomány
keletkezésével és a mindennapi életre visszahatásával növekszik az igény az evilági racionalitás, a hatalmat legitimáló ideológiák felé. A korábbi
meghatározott tartalmakhoz kötött (vallásos) természetjogi doktrínák rekonstrukciója következik be, amelyek már függetlenednek a vallásos-
kozmológiai alapoktól, Kantnál és Rousseau-nál az ész formális elve lép a korábbi, Istennel vagy természettel megalapozott örökjog helyébe.

Habermas ezt a fordulatot tekinti döntőnek az újkor legitimációs struktúrájában: a hatalmi döntéseket ettől kezdve csak az legitimálhatja, ha
olyan eljáráson keresztül jönnek létre, amelyben meghatározott formális feltételek megvalósulnak. E feltételek pedig a társadalom diskurzusát
legalábbis formailag lehetővé tevő megoldásokat jelentik és a hatalomnak ezekkel való összeköttetését (procedurális legitimitás). Egy-egy korszak
legitimitástípusa egy sor jelenséget föl tud használni elvei alátámasztására. Egy következő szintre áttérés után (Habermas a társadalmi tudat
szintnövekedésére a „tanulási folyamat hierarchikus fokozatait” használja) nem ez vagy amaz ok veszíti el hatékonyságát, hanem az argumentáció
meghatározott szintjének egésze veszti el korábbi legitimációs potenciál jellegét. A procedurális legitimitásra áttéréssel az igazoló elvek mindinkább
reflexívek lesznek, és csak empirikus, a mindennapokban észlelhető okok adhatnak hatékonyságot ezeknek.

A legitimáció elvontabb aspektusai mellett Habermas röviden kitér a késő kapitalizmus konkrét legitimációs jellemzőire. Ennek egyik sajátossága,
hogy az ellenzéki pártok intézményesítésével és választásokra, parlamentekre épülő struktúrájával formalizálni és tartós folyamattá tudta alakítani
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a legitimáció megszerzését. A legitimitás esetleges csökkenéseit a kormányváltozások révén ellensúlyozhatja. Vagyis a fönnálló politikai hatalom
egészének legitimitását a lecserélhető kormány konstrukciójával el tudta választani a konkrét vezető gárda iránti bizalomtól. Ezzel a legitimációs
válságokat intézményes keretek között tudják a nyugati társadalmak kihordani.

Claus Offe: A legitimitás helyett tömeglojalitás
A valamikor Habermas mellől induló Claus Offe nem követte Habermas radikális fordulatát a legitimáció terén, mint ahogy és talán épp azért, mert
nem követte annak általános társadalomelmélet felé eltolódását sem. Elemzéseinek középpontjában mindvégig a politikum szférája maradt, ezen
belül is a legitimáció aspektusa kap kiemelt szerepet.

Elképzeléseinek egyik korai megfogalmazása 1969-től („A technokrácia politikai dilemmája”) már jelzi Habermastól való elszakadását. Míg Habermas
a már említett egy évvel korábbi legitimációs anyagában még csatlakozik Marcuse mellé a hatalmat tudománnyal és a rendszer hatékonyságával
legitimáló elképzelés elfogadásával, addig itt Offe ezt mint az egyik kérdéses álláspontot tárgyalja. Offe kiindulópontnak elfogadja a Weber óta
általában nem vitatott tételt: egy politikai formáció tartósan nem tud fennmaradni, amennyiben az adott társadalom nem támogatja vagy legalább
nem tűri el. Ezt két oldalról látja kérdésessé tenni: a kritikai társadalomelmélet szélsőséges megfogalmazásai, másik oldalról a technokráciatézis
hirdetői felől.

A kritikai elmélet (amelynek persze alapvető kiindulópontjait Offe is osztja) néhány megfogalmazója előtt a hatalom és a legitimáció az utóbbi évtizedek
fejlődési tendenciáiban egy egységes manipulációs rendszerré olvad össze, amelyben felteszik, hogy a fönnálló hatalom tömegkommunikációs
eszközei hatékonyságánál fogva tetszés szerint képes előállítani a tömegek követni készségét. A legitimitás tagadásának másik oldala szintén
a modern állam mindent átható technikájából és hatékonyságából indul ki, de itt azt emelik ki, hogy a „modern technikának nincs már szüksége
legitimitásra, vele azért uralkodnak, mert funkcionál... Az államférfi már egyáltalán nem »uralkodó«, hanem analitikus, konstruktőr, tervező.” (Helmut
Schelskytől idézi Offe, 1972, 110.) Offe a technokrácia optimizmusát mítosznak nevezi, de fellép a másik irányban is, kimutatja a manipulálás határait.
A jóléti állam szolgáltatásai és a tömegkommunikációs eszközök manipulatív befolyása létrehoz ugyanis egy olyan politikai apátiát, amely csak
egy meghatározott fokig rendszerfunkcionális, e küszöbön túl azonban a struktúrák folyamatos alkalmazkodásának és a diszfunkciók kijavításának
akadályává válik.

Ezek a fejtegetések bukkannak fel Offe 1975-ös Wolf-Dieter Narr-ral közösen írt anyagában is, de a tisztább kifejtés mellett radikalizálódás is
megfigyelhető. Ellentétben Habermasszal, aki épp ez idő alatt veti el az állam hatékonyságával létrehozott diffúz követni készség tézisét a kritikai-
értelmi legitimitás kidolgozásáért, Offe mostani megítélése szerint e téma adekvátan csak úgy ragadható meg, „ha a liberális politikai szociológia
alapvető kiindulópontját, mely szerint csak legitim, azaz kifejezett konszenzuson alapuló politikai rendszer lehet stabil, elvetjük, és ehelyett abból az
egyetlen alternatív feltételezéséből indulunk ki, hogy a társadalmi és politikai hatalom olyan intézményesített rendszer fölött rendelkezik, amelyen
keresztül a hatalom magát legitimitásának hatásos megvizsgálása alól ki tudja vonni” (Narr–Offe, 1975, 35.). A kritikai-értelmi legitimitás helyét a
tömeglojalitás veszi át a késő kapitalizmusban, az „apatikus követni készség”.

A legitimitásnál megmaradó felfogásoknál a legitimitás a politikai rendszer stabilitásának előfeltétele, ezzel szemben Offe kiemeli, hogy a
tömeglojalitás a működő politikai hatalom mechanizmusai által létrehozott termék. Három mechanizmust különít el:
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1. A társadalom szükségleteinek és érdekeinek közvetítésénél szelektáló mechanizmus létezik, amely a fönnálló rendszerrel összeegyeztethetetlen
igényeket (ezzel meghatározott rétegeket) szisztematikusan kizárja a politikai döntések befolyásolásából.

2. Az előbbi által eleve kiherélt közvélemény megdolgozására kéznél van a modern tömegkommunikációs eszközök egész sora, amelynek finom
manipulációi észrevétlenül teremtik meg a fönnálló politikai rendszer és az általa megtestesített értékek elfogadását.

3. Végül a társadalom strukturális egységei szinte láthatatlanul működnek közre az egyén szocializációjánál (a gazdaság teljesítményorientáltsága,
a család tekintélyelvű felépülése stb.), és így a háttérben alapozzák meg a tőkésállam elfogadását.

Csak néhány legitimációelméletet mutattunk be, de talán így is körvonalazódtak a pluralista politikai rendszerek igazolásának, másik oldalról az
igazolás elfogadásának mechanizmusai. Szinte önmaguktól merülnek fel a kérdések: kellett-e önmagukat igazolniuk a kelet-európai monolit politikai
rendszereknek is; igazolták-e magukat, hogyan változtak az egyes korszakokban és országokban az igazolás elvei; és végül a másik oldal: milyen volt
ezek társadalmi elfogadottsága, az elfogadottság mennyiben járult hozzá társadalmi stabilitásukhoz, vagy az e téren mutatkozó deficitek kumulálták-
e a más gyökerekből fakadó instabilitási tendenciákat?

A sztálini hatalomgyakorlás legitimációs érvei
Az itteni legitimációs törekvések megértéséhez a sztálini politikai rendszer működését és struktúráját igazoló, legitimáló ideológiai érvekhez és ezek
változásaihoz kell visszanyúlnunk. A politikai rendszer struktúrájára vonatkozó elképzelések, noha Lenin 1917 júniusában az „Állam és forradalom”
című munkájában lefektetett egy körvonalakban vázolt elgondolást, döntően a szovjet államépítés első évtizede folyamán alakultak ki. Ezeket az
elképzeléseket előzetes ideológiai megfontolások is befolyásolták, de alapvetően a gyakorlati problémák formálták. Lehet-e Leninnél találni olyan
érveket, amelyek a politikai szféra működésének és struktúrájának igazolására szolgáltak? Megítélésünk szerint néhány ilyen formula kiemelhető
írásaiból:

1. A legitimáció érvrendszerének alapja a történelmi fejlődés szükségszerű haladásának feltételezése. A történelem mélyén húzódó
törvényszerűségek egy meghatározott pont felé, az állam és az osztályok elhalása felé irányítják az emberi társadalmakat.

2. A történelemnek ez a szükségszerű menete a társadalmi formációk és ezzel az uralkodó osztályok váltakozásának utolsó lépcsőjeként a
munkásosztályt predesztinálta arra, hogy átmenetileg uralkodó osztállyá válva, beteljesítse a történelem menetét, és létrehozza az osztály nélküli
társadalmat. 3. Lenin Marxhoz képest jóval erősebben hangsúlyozta, hogy a munkásosztály e történelmi küldetését csak élcsapatán keresztül
képes betölteni, ti. 4. az élcsapat van birtokában annak az eszközrendszernek (a történelem törvényszerűségeit átvilágító ismeretrendszernek, a
tudományos szocializmus tételeinek), amely feljogosítja arra, hogy a társadalmat a jövő irányába vezesse.

Míg Leninnél ezek az érvek inkább csak implicite találhatók meg, olvaszthatóak ki írásaiból, addig a szovjet fejlődés későbbi szakaszában ezek
egyrészt explicitté válnak, másrészt Sztálin a „jövő felőli legitimáció” érvrendszerét a centralizált állami-politikai rendszer szükségleteihez alakította
át. Az előbbi érveket döntően megtartotta, de a történelem menetének beteljesítésére elhivatott osztály, majd élcsapat helyére saját személyét
állította. Mint a marxizmus utolsó élő klasszikusa, ő volt jogosult a társadalom vezetésére, és erre a tudományos eszközrendszer személyes és
kizárólagos birtoklása jogosította.
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A „jövő felőli legitimációnak” ezek az érvei lehetővé tettek volna a személyi kultusz évei alatt egy legalizált, teljes körű személyi állami hatalmat
Sztálin számára. Azonban ő (döntően az európai országok közvéleményére tekintettel) az állami hatalomgyakorlást a korábban félretolt polgári
alkotmányjogi formáknak megfelelően építette fel és foglalta az 1936-os alkotmányba. Eszerint az államhatalom legfőbb szervét, a Legfelsőbb
Szovjetet közvetlen választással a társadalom hozza létre, és az egész állami szervezet – élén a kormánnyal – ennek a szervnek van alárendelve.
Ez az alkotmányjogi formarendszer azonban az egy személy hatalomgyakorlását igazoló „jövő felőli legitimáció” érveivel szemben épp ellentétes
érvekkel áll összhangban, és az eredeti polgári demokratikus környezetben ténylegesen is ezeken az érveken alapult. Rövid összefoglalásban:
1. az államhatalmat a társadalom különféle akarataira kell visszavezetni; 2. azonban a társadalom heterogén csoportokból, rétegekből áll; 3. és
a társadalom általános érdekei, a közjó mindig csak kompromisszumokból jöhet létre; így tehát nincs olyan csoport vagy személy, amely ezt
a priori – a társadalom tagjainak empirikus véleménynyilvánítása nélkül – ki tudná fejezni; 4. ezért van szükség az egyesületi, gyülekezési és
szólásszabadsági jogokra, amelyek révén artikulálódhatnak az egyéni akaratok, és ezeket fogják össze a szemben álló politikai pártok; 5. és végül
e tételeknek alkotmányjogi lecsapódása a periodikusan ismétlődő általános választásokra visszavezetett államhatalom, amelyen a pártok útján a
társadalom tagjai 6. létrehozzák a parlamentet, ahol a végső kompromisszumokat megkötve kialakul az egységes államakarat; 7. a kormány és
vele az egész állami szervezetnek a parlament alá vetése teljesíti be ezt az érvrendszert.

A sztálinizmus évtizedei alatt ezt a kettős legitimációs érvrendszert: a „jövő felőli legitimáció” érveit és a „parlamenti legitimáció” érveit figyelhettük
meg. Tényleges publicitást az ideológiai termékekben, a tömegsajtóban, a művészetekben azonban az 50-es évek folyamán döntően csak a
„jövő felőli legitimáció” érvei kaptak. A XX. kongresszus után, még inkább a 60-as évek elejétől a hangsúlyok eltolódását érzékelhetjük a kettős
legitimációs érvrendszer ágai között. Ez az eltolódás minden szocialista országban végbement több-kevesebb fokban, a legtisztábban azonban
éppen Magyarországon volt megfigyelhető. Miközben a „jövő felőli legitimáció” érveinek publicitása nagymértékben csökkent, a parlamentet, a
választások fontosságát és a társadalom érdekkompromisszumain nyugvó államhatalmi működést kiemelő ideológiai érvek egyre nagyobb teret
kaptak. Párhuzamosan ezzel a korábbi extenzív ideológiai törekvések háttérbe szorultak, és a tudomány, a művészetek, a tömegtájékoztatás stb.
némileg erősebben a fő funkcióiknak megfelelően szerveződnek a szocialista országokban.

Az értelmi szintű, „elismerésre méltóságot” elérni akaró legitimációs érvek helyett azonban a társadalom szélesebb tömegei előtt nagy
valószínűséggel inkább a – legalábbis az 50-es évekhez képest – kielégítőbb fogyasztási színvonal garantálása stabilizálta a 60-as, 70-es években
a kelet-európai politikai rendszereket. A 80-as évektől kezdve látványossá váló gazdasági válságtendenciák így kiélezték a kelet-európai politikai
rendszerek legitimációs problémáit, és a „fogyasztási legitimáció” elporladása döntően járult hozzá az itteni rendszerek gyors és ellenállás nélküli
összeroppanásához.
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11. fejezet - A POLITIKAI PÁRTOK
A modern pártok kialakulása

A modern politikai pártok a XIX. és a XX. században alakultak ki. Az államhoz és a közhatalmat gyakorló egyes állami szervezetekhez (a
bíróságokhoz, a parlamenthez, a kormányzati apparátushoz) képest viszonylag későn váltak a politikai élet szereplőivé a pártok. Megjelenésük után
viszont pár évtized alatt átalakították a politikai rendszer szerkezetét, a politikai életet és a hatalomért folytatott versengés mechanizmusát.

A filozófia, a szociológia és a politikatudomány művelői korán felfigyeltek a pártok rohamosan növekvő jelentőségére, az egész politikai életet átalakító
szerepükre. A politikai tudományok jeles művelőinek egész sora nagyon negatívan fogadta és értékelte a pártok megjelenését.

Hume korának pártjait két nagy csoportba sorolta: 1. a „személyes pártok” csoportja, 2. a valódi pártok, amelyeken belül elkülönítette: a szimpátián
alapuló pártokat, a közös elveken alapuló világnézeti pártokat és a közös érdekeken alapuló érdekpártokat. Mindegyik szerepét negatívan ítélte
meg, kivéve az „érdekpártokét”.

Moisei Ostrogorski a XIX. század elején megjelent művében az állandóan működő „szervezett pártok” betiltását javasolta, mivel a szervezett pártokat
a pártoligarchia uralja, a választókat manipulálják, a pártgépezet bürokratizálódik, a döntéshozatal egy szűk csoport kezébe kerül, a pártszervezetek
összejövetelein kevés ember vesz részt, a pártba való belépéssel az egyén elveszíti individualitását. Ostrogorski szerint ezek a negatív hatások
veszélyeztetik a demokráciát – holott annak érvényesítésére jöttek létre a pártok –, és korlátozzák az egyén szabadságát. Javasolta, hogy csak ad
hoc jellegű „választási pártok” vagy egy-egy meghatározott célra szerveződött pártok működhessenek, amelyek a választások, illetve céljuk elérése
után feloszlanának.

A német Robert Michels – akire erősen hatottak Ostrogorski nézetei – szociológiai elemzései alapján (a németországi baloldali pártokat és a
szakszervezeteket vizsgálta a század elején) arra a következtetésre jutott, hogy: a demokrácia működtetéséhez pártokra van szükség. „Aki pártot
mond – oligarchiát mond.” A párton belül érvényesül az oligarchia kialakulásának a „vastörvénye”, ami megszünteti a demokráciát.

A párt a demokrácia érvényesítése érdekében kialakítja hivatásos apparátusát, ami viszont lehetetleníti a demokráciát. Egyre nagyobb lesz a
szakadék a cselekvő kisebbség és a passzív többség között. A pártapparátus tagjai sajátos „kispolgári” réteget alkotnak, ragaszkodnak pozíciójukhoz,
mert az relatíve jobb életfeltételeket biztosít számukra. Egyesek számára ez az egyetlen karrierlehetőség, ezért opportunista módon kiszolgálják a
pártvezetést, és elszakadnak a tagságtól, sajátos pártoligarchiát alkotva.

A. Bluntschli párttipológiájában elemezve – elsősorban a protopártok kifejlődésére utaló kezdeti pártalakulatokat – a vallási-politikai pártokat
szektásodási hajlamuk miatt, az etnikai (nemzeti) pártokat, a törzsi, regionális-területi pártokat és a rendi pártokat nem tekinti szerencsés
képződményeknek, mert a társadalom integrációjával szemben a társadalomban és a politikában meglévő szakadékokat mélyítik el. Ugyanezt az
érvet hangoztatják az egypártrendszerű diktatúrák ideológusai is.
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Max Weber pártoknak az olyan (formálisan) szabad csatlakozáson alapuló társulásokat nevezte, amelyekben a társulásnak az a célja, hogy
a vezetőket egy szervezeten belül hatalomhoz juttassa, és ezáltal az aktív tagoknak (eszmei vagy anyagi értelemben) kedvező lehetőségeket
biztosítson (dologi céljaik megvalósításához vagy személyes előnyök eléréséhez vagy mindkettőhöz).

A pártok lehetnek időleges vagy tartós társulások, mindenféle szervezetben előfordulhatnak, s bármilyen formájú szervezetként kialakulhatnak:
egy karizmatikus vezér kíséreteként, tradicionális szolgaseregként vagy – egy eszméhez racionálisan (cél- vagy értékracionálisan) kapcsolódva –
az eszme („világnézet”) híveinek csoportjaként. Követhetnek elsősorban személyes érdekeket, vagy igazodhatnak dologi célokhoz. Lehetséges,
hogy a gyakorlatban – elsősorban hivatalosan vagy ténylegesen is kizárólag – csak arra irányulnak, hogy a vezetők számára megszerezzék a
hatalmat, és a saját embereikkel töltsék be az igazgatásban az állásokat (patronáló párt). De lehetséges az is, hogy elsősorban és tudatosan
bizonyos rendek vagy osztályok érdekeit követik (rendi, illetve osztálypártok), vagy konkrét dologi célokat, esetleg elvont elveket tartanak szem
előtt (világnézeti pártok). De ilyenkor is – legalábbis mellékes – cél szokott lenni, hogy az igazgatásba a saját tagjaik kerüljenek be, a tárgyszerű
„program” pedig nemritkán csupán eszköz arra, hogy a kívülállókból tagokat toborozzanak.

A pártok minden eszközt igénybe vehetnek a hatalom megragadásához. Ahol a vezetést (formálisan) szabadon választják, és a szabályalkotás,
valamint a szabályok beiktatása szavazással történik, ott a pártok elsődlegesen a választók szavazatainak megnyerése céljából szerveződnek,
és – ha megkapják a várt szavazatokat – legális pártok. A legális pártok, mivel elvileg önkéntességen alapulnak (bárki szabadon csatlakozhat
hozzájuk), a gyakorlatban mindig azt jelentik, hogy a politikában érdekek működnek (de itt még teljesen mellékes az a gondolat, hogy a politikában
„gazdasági” érdekek játszanának szerepet; egyelőre politikai – tehát ideológiai beállítottságú, vagy a hatalomra mint olyanra irányuló – érdekekről
van szó). Ez azt jelenti, hogy a politika irányítása

a. a pártvezetők és a pártvezérkar kezében van, melléjük sorakoznak föl

b. az aktív párttagok, akiknek szerepe többnyire csak a helyeslésre korlátozódik, de adott esetben ellenőrzést gyakorolhatnak, vitafórumként
működhetnek, kifogást emelhetnek, illetve határozati joguk lehet. Ugyanakkor

c. a nem aktív tömegek – azok (a választók és a szavazók), akik nem csatlakoznak aktívan a párthoz – csupán a választási időszakok vagy
szavazatgyűjtő körutak propagandájának alanyai (passzív „útitársak”), akiknek szavazata csak annyiban érdekes, hogy információt jelent a
pártvezérkar számára; ha a harc valóban a hatalomért folyik, az ő szavazatukból derül ki, hogy kikre kell irányítani a propagandamunkát.

Végül rendszerint (nem mindig) a háttérben észrevétlenek maradnak

d. a pártok anyagi támogatói.

Abból a szempontból, hogy ki milyen befolyást tud gyakorolni a pártra, és milyen lesz a párt tényleges irányvonala, központi jelentőségű az a
kérdés, hogy gazdaságilag hogyan történik a párt finanszírozása. A tömegektől kap-e – külön-külön kis összegű – támogatást, vagy mecénásai
vannak, akik ideológiai alapon támogatják, esetleg az érdekeltek (közvetlenül vagy közvetve) megvásárolják, vagy egyszerűen megadóztatja – a
nekik nyújtott lehetőségek fejében – a tagjait, illetve alulmaradt ellenfeleit.
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A kezdeti jelentős számú negatív elméleti értékelés ellenére a pártok néhány évtized alatt a politikai élet főszereplőivé váltak. Ennek egyik
legfontosabb oka az általános választójog fokozatos kiszélesedése volt. A választójog kiszélesedésével (50-60 év alatt a választásra jogosultak
száma a népesség 5-6 százalékáról 50-60, majd 70-80 százalékára növekedett) mindaddig politikai képviselettel nem rendelkező tömegek váltak a
politikai élet alanyaivá. Ezeket a tömegeket szervezni kellett a politikai életben való részvételre, a kiélesedett érdekkonfliktusok, a nagy társadalmi
feszültségek és a politikai csatározások átalakították a politizálás eszközeit és módszereit. A pártok a politikát

„kivitték az utcára” a parlamenti és kormányzati termekből és folyosókról. A gyülekezési és az egyesülési szabadság szélesedése révén a
„szervezeti fegyver” – a párt- és érdekszervezetek alakítása – vált a leghatékonyabb politikai eszközzé, az érdekek érvényesítésének esélyét
leginkább növelő politikai harci eszközzé. Egyeseknél nem maradt el a pártokat misztifikáló, azokat karizmatikus erővel felruházó következtetések
levonása sem. (Lásd Lenin Mi a teendő? c. politikai művében, később pedig a fasiszta és bolsevik típusú totalitárius pártok megjelenését és
pártfelfogását.)

Az olasz Antonio Gramsci nem a pártokat általában, hanem a pártok torz fejlődését, ennek a torzulásnak a következtében kialakult bizonyos
párttípust, a „totalitárius pártot” és pártfejlődést tartotta a demokrácia legfőbb veszélyének. A. Gramsci a modern pártot mint szervezett és kollektív
politikai erőt a politika leghatékonyabb és legsikeresebb szereplőjének, a modern politikai élet „új fejedelmének” nevezte, utalva N. Machiavelli A
fejedelem c. művére, amelyben Machiavelli összegezte a politika sajátos törvényszerűségeit, rációit és eszközeit, amelyek a fejedelem számára a
sikeres politikai tevékenységet biztosítják. „Az új fejedelem, a fejedelem mint mítosz nem lehet valóságos személy, konkrét egyén; csak szervezet
lehet; összetett társadalmi elem, amelyben máris konkrét formát kezd ölteni a cselekvésben felismert és részben érvényre jutó kollektív akarat.
Ezt a szervezetet már létrehozta a történeti fejlődés, s ez a szervezet a politikai párt...”

A. Gramsci hangsúlyozza, hogy a párt pozitív szerepet csak akkor tölt be, ha az ún. „szerves centralizmus” alapján működik, vagyis ha „nyitott az
alulról és oldalról jövő nyomások iránt”. Ha nyitottsága megszűnik, akkor a „bürokratikus centralizmus” hatja át a párt működését. A pártalakulás
legtorzabb formája pedig, amikor a párt ún. „totalitárius pártként” kezd működni. A totalitárius párt monopolizálja a hatalmat, kiiktatja az ellenfeleket
a politikai életből, így megszűnnek a párt „politikai funkciói”. A párt tevékenységében a technikai-szervező, a propaganda- (a pártvezetés
állandóan azt hangoztatja, hogy tevékenysége mennyire sikeres) és a „rendőri funkció” kerül előtérbe. A párttagokat „katonai típusú hűség”
köti egy „láthatatlan központhoz”, amelynek tagjai többnyire „nem is akarnak színre lépni”. A tömegekkel manővereznek és vagy erkölcsi alapú
propagandával, vagy egy „messianisztikus jövőképpel” próbálják megnyerni és ösztönözni őket a politikai célok elérésére, az átmeneti nehézségek
eltűrésére.

A pars pro toto elve
A párt elnevezés a latin pars, vagyis rész szóból ered, s arra utal, hogy minden párt – bármit is állít magáról – csak a társadalom egy részét képviseli,
soha nem az egészet. A pars pro toto elve azt jelenti, hogy a párt ugyan a részt képviseli, de az egészre kíván hatni. A párt alakító, szervező
tevékenysége a társadalom egészére irányul.

A párt „reflexív jelenség”, hangsúlyozta Bluntschli, de R. Michels és S. Neumann is pártelméleti írásaikban. Bluntschli a maga jogászi
megközelítésében éppen ezért tagadja a párt „államjogi” jellegét. Kiemeli, hogy a párt „politikai” kategória, mert nem az „egyetemesség”, a „köz”,



A POLITIKAI PÁRTOK

241

az állami „egész” szerepét tölti be. A párt csak más párthoz való viszonyában értelmes kategória, a párt mint pars, mint rész eleve feltételezi más
parsok, részek létét és működését, csak együtt jeleníthetik meg a társadalom és a politikai élet egészét.

Persze minden pártban megvan az egyetemessé válás igénye, az, hogy saját magát a társadalom egészét reprezentáló szervezetként és politikai
erőként fogja fel. A pártban megtestesülő politikai akaratok voluntarizmusát csak a többi párt mint megszervezett politikai erők és akaratok
(voluntarizmusok) korlátozhatják és akadályozhatják meg valamely politikai akarat, erő, hatalom abszolutizmusát, totalitárius diktatúráját. Erőt erővel,
hatalmat csak hatalommal lehet ellensúlyozni, hangsúlyozta már Hegel, és a totalitárius pártdiktatúrák szomorú történelmi tapasztalata alátámasztotta
ezt az elméleti tételt.

A pars pro toto elve azonban nemcsak a pártokban szervezett politikai erővé integrált politikai akarat „szertelenné válási” hajlandóságára utal, hanem
arra is, hogy a pártok nem egyetlen politikai részterület befolyásolására vagy feladat és cél megvalósítására kapnak felhatalmazást a választóiktól,
hanem átfogó, minden fontos társadalmi szférára (gazdaság, külügyek, oktatás, művelődés, szociálpolitika stb.) kiterjedő politika megvalósítására
kaptak felhatalmazást. A pártok programjai is ennek az általános politikai felhatalmazásnak a jegyében készülnek. A pártoknak a társadalom minden
fontos területére vonatkozóan kell, hogy legyenek programszerű célkitűzései. A pártok programja az ún. „részpolitikák” teljes körét átfogják. Ez
különbözteti meg például a politikai pártokat a csak egy-egy terület érdekkonfliktusainak megvívására felkészült érdekszervezetektől, korporációktól.

A modern politikai pártok történeti típusai és alakváltozásai
A modern pártok tipológiája történeti fejlődésükkel és alakváltozásaival függ össze. A tudományos irodalomban a történetileg kialakult pártokat
sokféle szempont alapján minősítették, és sokféle elnevezéssel illették őket. Egy-egy pártot is többféle szempont alapján jellemezhetünk és többféle
elnevezéssel illethetünk. A tipizálás és a pártok jellemzése során minden szerző kiemel valamilyen szempontot (szervezettség, belső hierarchia,
világnézeti-ideológiai alapok, hatalmi pozíció, a pártok egymáshoz való viszonya, társadalmi bázis stb.), és azt érvényesíti a pártok besorolása
kapcsán. Egy-egy szempont kiemelése nem teszi érvénytelenné és értelmetlenné a más szempontú tipológiákat. Sőt a pártok és a pártokra irányuló
tudományos elemzések fejlődésével egyre több szempontú tipológia jelent meg az irodalomban.

Először a ma már több mint egy tucatnyi – olykor egymást átfedő – csoportosítási szempontokat és párttípusokat tekintjük át, majd történeti
kialakulásuk szerint öt nagy átfogó csoportba soroljuk be a modern politikai pártokat.

• Honorácior pártok (M. Weber), amelyeket a hivatali igény kielégítésének (a patronage) elve tart össze. Hivatásos politikusok parlamenti pártja,
frakciót alkotnak, és a győzelem esetére járó hivatali kinevezés reményében támogatják egymást a párthoz tartozók. Tipikus protopárt, a modern
pártok előfutára.

• A képviselők pártja, más néven egyéni képviseleti párt, szemben a választók képviseleti pártjával. A megkülönböztetés a modern pártok
kialakulásának idejére nyúlik vissza. Magyarországon a már megválasztott képviselők kezdték magukat Felirati Pártnak, illetve Határozati Pártnak
nevezni. A képviselők az Országgyűlés alakuló ülése előtt jegyeztették be magukat a „parlamenti pártok” valamelyikébe a jegyzőnél, a megfelelő
ülésrend kialakítása érdekében. A „pártfrakcióknak”, a „képviselők csoportjának” szervezete, szabályzata, programja nem volt.
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• Szervezett párt (M. Ostrogorski), ami az állandósult pártszervezet, apparátus kialakulására és meglétére utal. A párt szervezete, tagsága és
tevékenysége stabil és állandó, szemben az Ostrogorski által javasolt választásokra vagy egy meghatározott cél elérésére szervezett ad hoc
választási vagy ad hoc mozgalmi párttal.

• Tömegpárt (R. Michels, M. Weber), amelynek tagjait a világnézeti azonosság köti össze, tagjai és az apparátusa élteti (R. Michels), szemben az elit
pártokkal. Széles érdekképviseletre és tömegekre tekintettel politizál, racionális és hierarchikus szervezete van (M. Weber). „Karizmatikus vezérrel
rendelkező demokrácia gépezeteként” vagy „hivatásos politikusok uralma” alatt, demokratikus gépezetként működnek a modern tömegpártok (M.
Weber).

• Világnézeti párt, ideológiai párt (régies elnevezéssel elvpárt, doktrinális párt), amelynek közösen elfogadott (nem feltétlenül írott!) ideológiája,
világnézeti elvei vannak, s a tagok azt ismerik és elfogadják.

• Programpárt, amelynek nincsen közösen elfogadott ideológiája, világnézete, csak konkrét programpontokba foglalt célkitűzései, aktuálpolitikai
reflexiói és szempontjai vannak. A párt eszmei, ideológiai háttere rendkívül elvontan megfo-

galmazott, az aktuális politikai célkitűzések pragmatikusan alakíthatók (pragmatista programpárt), eszmei és ideológiai kötöttségek nélkül.

• Érdekpárt (Hume), amelynek a tagjait világosan megfogalmazott közös érdekek kötik össze, szemben a szimpátia- és az elvpártokkal.

• Baloldali, jobboldali és centrumpárt, ami relatív besorolás, és a pártok egymáshoz való viszonya alapján kialakított tipológia. Sok szerző tagadja
ma már elméleti és tudományos használhatóságát, csak a pártok egymásra vonatkozó reflexiós viszonyában mint relációs kategória és tipológia
alkalmazható (G. Sartori). (Variációi még: balközép, jobbközép, szélsőjobb, szélsőbal párt.)

• Osztálypárt, rétegpárt, csoportpárt, rendi párt (foglalkozási, etnikai, vallási stb.).

Az érdekpárt differenciáltabb elnevezése Hume tipológiájában fordul elő.

• Területi (regionális, helyi) párt, szemben az országos párttal.

• Alkotmányos és forradalmi pártok (R. Aron), G. Sartori elnevezésével „rendszerellenes párt”. Az alkotmányos pártok elfogadják és betartják a
politikai rendszer szabályait, jogi kereteit, továbbá a társadalmi berendezkedést, míg a forradalmi pártok (G. Sartori szerint a „forradalmi” elnevezés
tudományosan nem értékelhető, ezért javasolja a „rendszerellenes” jelzőt) a rendszer felszámolására és új társadalmi berendezkedés kiépítésére
törekednek, bár lehet, hogy legális parlamenti pártként működnek, de általában a kormányra jutás esélye nélkül. (Vö. az olasz, a francia kommunista
pártok a 60-as és a 70-es években.)

• Kormánypárt és ellenzéki párt, ami a választásokon elért eredményre és a kormányzati hatalomhoz való viszonyra utal. A kormánypártokon belül
megkülönböztethetünk: koalíciót vezető és koalíciós partner pártokat, bár mindkettő kormányzóképes párt, de kormánykoalíció vezetésére csak
az előzőek alkalmasak. Ha egy kormányzó párt tartósan (legalább három választási cikluson keresztül) megszerzi a kormányzati hatalmat (valódi
versengő többpártrendszerben, változatlan választási szisztéma mellett), és abszolút többségre támaszkodva gyakorolja azt, akkor predomináns
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pártrendszerről és abban domináns kormányzó pártról beszélünk (G. Sartori). Túl erősen polarizált versengő többpártrendszerekben alakulhat
ki az ún.

„felelőtlen” vagy „nem felelős ellenzéki párt” (G. Sartori), amelynek nincs esélye a kormányhatalom megszerzésére, ezért a „túllicitálás” és a
felelőtlen ígérgetések politikáját követi, állandóan és indokolatlanul élesen támadja a kormányzó pártokat, hajlamos unfair eszközöket alkalmazni
a politikai versengésben.

• A világnézeti pártokon belül megkülönböztethetünk: konzervatív, liberális, szocialista-szociáldemokrata, keresztény, kommunista és fasiszta stb.
pártokat. A tipológia és elnevezés a pártok eszmei arculatára, ideológiájára utal.

• Parlamenti párt a parlamenti képviselettel rendelkező párt. Parlamenten kívüli párt, amely nem rendelkezik parlamenti képviselettel. G. Sartori
„releváns” és

„nem releváns” pártokat is megkülönböztet, különféle szempontok alapján: pl. kormánykoalíció szempontjából releváns vagy a politikai hatalom
befolyásolása szempontjából releváns és nem releváns pártokat.

• Rugalmas és merev párt, ami a párton belüli fegyelemre utal. A rugalmas pártokban

nincsenek merev és szigorúan értelmezett ideológiai, eszmei, világnézeti kötöttségek, és nem érvényesül a szavazási kötelezettség a
parlamentben. A merev struktúrájú pártokban a szavazási előírásokat be kell tartani, a pártelőírások és a politikai állásfoglalások kötelezőek a
párttagokra, a pártba be- és kilépés szabályai formalizáltak.

• A gyűjtő párt, versengő néppárt, „esernyőpárt” (P.W. Shirely) vagy angol elnevezéssel a „catch-all party” (O. Kirchheimer) olyan heterogén párt
(szemben a relatíve homogén érdekpárttal), amely minden társadalmi réteg szavazóiért verseng, és minden réteg érdekeinek a képviseletét
felvállalja. Ennek következménye, hogy politikai programja rendkívül általános, tartózkodik az ideológiára, világnézeti elvekre hivatkozástól.

• A párton belüli döntéshozatali, akaratképzési mechanizmus alapján különböztethetjük meg a demokratikus, az oligarchikus, a monokratikus és
a totalitárius pártokat egymástól. A totalitárius pártokon belül különülnek el a fasiszta és a bolsevik típusú pártok.

• Az egypártrendszerek uralkodó pártjai között különbözteti meg G. Sartori: a totalitárius, az autoriter és a pragmatikus uralkodó egy pártot.
A totalitárius párt erős kényszerítő hatalmi szervezet, az ideológiai uralom (ideokrácia) szerepe erős benne, minden külső és belső politikai
csoportosulást elfojt, a rendszer központi eleme a diktátor, akinek hatalma korlátlan és kiszámíthatatlan.

Az autoriter pártban kisebb az ideológiai determináció és a kényszerítés, elismernek bizonyos csoportokat, de működésüket erősen korlátozzák,
a diktátor hatalma bár korlátlan, de részben előre kiszámítható.

A pragmatikus „egy párt”-ban az ideológiai determináció gyenge, együttműködő, nyitott a megtűrt csoportok nyomása iránt, bizonyos autonómiát
is enged nekik, a diktátor folyamatos alkudozásokba bocsátkozik a hatalmát korlátozó erőkkel, az érdekeket „beszámításos” módszerekkel
figyelembe veszik.
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• Az állampárt az egypártrendszerekben uralkodó párt. A párt etatizálódik azáltal, hogy közvetlenül állami-közhatalmi jogosítványokat
gyakorol, az állami szervek tevékenysége pedig „pártosodik”. Az állampárt elveszíti pártjellegét, mivel összefonódik az állami katonai-rendőri
erőszakszervezetekkel, és semmilyen más (valódi) párt működését sem engedélyezi.

A párttípusok és tipológiák hihetetlen gazdagságát – a teljességre törekvés igénye nélkül – áttekintve, a legelterjedtebb párttípusokat öt nagy
csoportba sorolhatjuk. Az összefoglaló csoportosítás a pártok történeti alakulásán és alakváltozásain alapul.

Összefoglaló tipológia
I. Protopártok

A protopártok a modern pártok előpártjai, korai formái. Idetartoznak a honorácior pártok, a politika iránt érdeklődő értelmiségiek, földbirtokosok,
polgárok által szervezett pártok. „Többnyire laikus politikusokból állt, akik nem a politikából éltek”, hanem a „politikáért éltek” (Max Weber). Tipikus
előpárt a hivatásos politikusok és parlamenti képviselők pártja, akiket az „igénykielégítés”, a hivatali pozíciók elnyerésének reménye fűz össze.
Protopártnak tekinthetők a gyakorlatban ritkán előfordult, de az elméletben gyakran emlegetett, sőt Ostrogorski által ajánlott ad hoc választási pártok.

A modern pártok előzményei, korai előfutárai a rendi pártok, a szektásodott vallási-politikai pártok, az értelmiségi szellemi elitpártok.

II. A szervezett pártok

A modern pártok első igazi formája az állandó szervezettel rendelkező, országos érhálózatot kiépítő, apparátusát állandósító szervezett pártok.
A modern pártok első nagy formai alakváltozását, tevékenységük és a politikai életben játszott szerepük megnövelését a „szervezeti fegyver”
alkalmazása jelentette, miként H. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber stb. azt hangsúlyozta. Gramsci a modern szervezett pártot egyenesen a
modern politikai élet „új fejedelmének” nevezte. A „szervezeti fegyver” (K. Kautsky elnevezése) elsősorban a baloldali-szocialista, szociáldemokrata
mozgalmak erejét növelte meg látványosan.

III.A tömegpártok

A tömegpártok részben a szervezett pártokkal együtt alakultak ki. A választójog kiszélesedése teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a párt az
addig politikai képviselettel nem rendelkező „politikai névtelenek” tömegét megszervezze, és a „szervezeti fegyverrel” együtt új politizálási eszközöket
vigyen be a politikai életbe. A pártok hőskorában a tömegpárttá válás, a politikai életben való részvétel élményével ragadja meg elsősorban a
munkásosztály és a parasztság tagjait. A tömegpártok tipikus megjelenési formái az osztálypártok, a világnézeti vagy ideológiai pártok.

IV.A versengő (kompetitív) néppártok, a „catch all” vagy gyűjtőpártok

Ez a többféle elnevezéssel illetett pártalakzat az 50–60-as évtizedek terméke. A társadalom osztály- és rétegstruktúrájának átalakulása, a hivatásos
politikusok dominanciája, a napi politizálás megszűnése átalakította a pártok választási stratégiáját, a báziskereső akciókat. Az új típusú versengő
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(kompetitív) pártok programjukkal lehetőleg minden réteget „megszólítottak”, valamit ígértek nekik. A párttagság, a tömegpárt jelentősége háttérbe
szorult. A legfontosabb feladattá a választók megnyerése vált, a pártalapszervezetek állandó és mindennapos működése kiürült, igény sem volt
iránta. A „szavazói tömegpárt”, a „gyűjtő párt”, a „versengő (kompetitív) néppárt” a legjelentősebb formaés alakváltozást hozta a pártok életben
a II. világháború után. A „catch all” (O. Kirchheimer) pártok mellett természetesen fennmaradtak világnézeti, ideológiai pártok (keresztény pártok,
szocialista pártok), osztály-, rétegpártok (kommunista pártok) is, de a modern pártok legtöbbje átalakult versengő néppárttá, szavazókat toborzó
tömegpárttá.

V. A totalitárius pártok

A totalitárius pártok két fő fajtája a fasiszta és a bolsevik típusú kommunista pártok. Az egyes pártok fejlődésében kialakultak a totalitárius pártra
jellemző vonások, miként A. Gramsci leírta, és hatalomra kerülésük siettette totalitárius vonásaik és jellemzőik uralkodóvá válását.

A „lenini típusú”, ahogy kezdetben 1902–1904-ben Lenin nevezte: a „szorosan szervezett párt” viszont kezdettől fogva magában hordozta a
totalitárius, szigorú pártfegyelmen alapuló, ideológiai elitpárt jellemző vonásait. Hatalomra kerülésük után a bolsevik típusú kommunista pártok az
„állampárt” formáját vették fel.

A bolsevik típusú kommunista pártok
A bolsevik típusú kommunista pártok a modern politikai rendszerek intézményei. A bolsevik típusú kommunista pártok a kommunista pártoknak
csupán egyik történelmi típusát jelentik, és jellemző vonásaik specialitása miatt nem is tekinthetők a szó szigorú értelmében vett politikai pártoknak.
Funkciójuk, szervezeti rendszerük, működési mechanizmusuk, hatalmi pozíciójuk és hatáskörük oly mértékben különbözik az összes többi politikai
párttól, hogy kétséges: vajon szociológiai értelemben egyáltalán pártnak tekinthetők-e.

A bolsevik típusú kommunista pártok szociológiai jellemzői:

1. A bolsevik típusú kommunista pártok megkülönböztető jegye s minden – nem elit jellegű – párttól elkülönítő jellemzője, hogy nem egyszerűen
az azonos ideológiát elfogadó emberek összessége, hanem élcsapat. Azzal, hogy a párt élcsapatnak és az egyedül tudományos világnézet
hordozójának tételezi önmagát, ezzel az átlagemberek, a munkásosztály, a társadalom fölé helyezi magát. Elitpártjellege nem abból adódik, hogy
tagjai sajátos vagyoni, műveltségi, származási előnyökkel, esetleg hatalmi pozíciókkal rendelkeznek (mint a parlamenti, műveltségi, hivatásrendi,
származási elitpártok), hanem a pártra vonatkozó ideológiai tételekből következik. Lenin szerint a párt „a munkásosztály élcsapata”, a munkásosztály
legöntudatosabb, legfelkészültebb tagjait tömöríti. A munkásosztály a történelem vezető ereje, s az élcsapat ennek is a legjobbjait tömöríti magában.
A párthoz tartozás különös érdem, kitüntetés.

Ez az ideológiai élcsapat- és elitpártönkép akkor is áthatja a tagokat – és főleg a párt vezetőit –, ha a társadalom többi tagja, valamint más pártok
tagjai egyáltalán nem ismerik el sem élcsapat-, sem kiváltságos ideológiai elitpártjellegét.

2. A bolsevik típusú kommunista pártok élcsapat és ideológiai elitpárt önképe lényegileg háromirányú kizárólagossági igényen alapszik:
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a.). kizárólag a bolsevik típusú kommunista pártoknak van tudományosan megalapozott és adekvát ideológiájuk,

b.). tudományosan megalapozott és egyedül helyes társadalom-, ember- és természetfilozófiája, tudományos rendszere. Ennek birtokában elvileg
és gyakorlatilag is minden tudományos igazság mércéje a pártideológiába és pártfilozófiába ültetett magyarázórendszer és kritérium,

c.) s mindezek ismeretében a bolsevik típusú kommunista párt az egyedül igazán hivatott politikai szervezet a hatalom birtoklására és gyakorlására.
Minden politikai szövetség, más politikát és ideológiát valló párttal vagy szervezettel kötött koalíció csak kényszerűségből tett időleges engedmény,
ami a politikai hatalom kizárólagos, monopolisztikus és megváltoztathatatlan birtoklásához kell hogy vezessen.

3. A bolsevik típusú kommunista pártok a hatalomra kerülés és a hatalom kizárólagos birtoklása előtt egy jól szervezett kisebbség pártjai voltak. A
szigorúan hierarchizált, szorosan szervezett és magabiztos öntudatú pártok a többséggel (még a túlnyomó többséggel) szemben is vállalták történelmi
messianisztikus küldetésüket. Az ideológiai elitpárt felsőbbrendűségi tudata és a messianisztikus küldetés és elhivatottság vállalása a többséggel –
akár saját osztálybázisával – szemben is nemhogy csökkentette volna elméleti és politikai magabiztosságát, hanem a történelmi hősiesség pátoszát
kölcsönözte minden párttagnak a még felvilágosításra szoruló többséggel szemben is. Végül is a többség szembenállása csak mennyiségi és időbeni
kérdésnek tűnt számukra, hiszen a kommunisták ideológiai tétele alapján mindenki el kell hogy jusson előbb-utóbb az egyedül adekvát ideológiához
és tudományos világnézethez, a marxizmus–leninizmushoz, a párt hivatalos ideológiájához. Az emberek meggyőzése csak helyesen megválasztott
és eredményes propaganda, átnevelés és felvilágosítás kérdése.

4. A lenini tétel szerint a munkásosztály a maga spontán politikai szerveződése révén nem juthat el az élcsapat által hordozott tudományos-politikai
világnézethez, ezért a munkásosztály adekvát politikai tudatát a párt mint élcsapat „kívülről kell hogy bevigye” a munkásosztályba. A „magában
való” munkásosztály „magáért való” osztállyá szerveződése csak a párt közvetítésével történhet meg. A hatalomra kerülés után ez a feladat az
új generációkkal kapcsolatosan és az élcsapathoz képest mindenkor elmaradott munkásosztállyal és a társadalom többi tagjával kapcsolatosan
vetődik fel mint politikai felvilágosító, nevelési és agitációs feladat. Az intellektuális és ideológiai fölénynek az élcsapat javára való tételezése eleve
hierarchikus viszonyt hoz létre a párt és a munkásosztály, a párt és a többi párt, a párt és a többi politikai mozgalom (vö. a szakszervezet csak
előiskolája lehet a pártnak, az ifjúsági szervezet úgyszintén), a párt és a társadalom között.

5. A bolsevik típusú kommunista pártok ideológiája és politikai gyakorlata implicite – olykor explicit megfogalmazásában is – tartalmaz egyfajta
omnipotens és omnikompetens önképet. Ez az omnipotens és omnikompetens önkép tudatosan, „történelmi szolgálatként” vállalt politikai szerep,
ami az ismertetett jellemző vonásokból és a politikai voluntarizmusból adódik. A bolsevik politikai akarat „szertelenné válását” az tette lehetővé,
hogy biztosította, hogy az összes többi politikai „akaratot” erőszakkal kizárja a politikai életből. A történelmi küldetéstudat és a politikai voluntarizmus
jegyében minden társadalmi alrendszer és politikai tevékenység átpolitizálását, minden társadalmi konfliktus és feladat megoldását a párt vállalta fel.

6. A hatalomra került bolsevik típusú politikai pártok mindenhol a hatalomkoncentráció szerveivé váltak, és összekapcsolták, illetve a szervezeti
csúcsokon egymásba csúsztatták a párt, a szakszervezeti, az állami képviseleti, az államigazgatási és a katonai szervezeti pozíciókat. A politikai
rendszer nem államközpontú, hanem pártközpontú politikai hatalmi rendszerré alakult át.

A hatalom koncentrálása egycentrumúvá változtatta a politikai rendszert. A pártközpontú hatalomkoncentráció rendszerében monopolisztikusan,
vagyis egyetlen párt kezébe összpontosult minden hatalom.
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7. A bolsevik típusú kommunista pártok jellemzője volt egyfajta szervezeti karizmatikus hit és meggyőződés, amely azután a konkrét vezetők
személyében perszonifikálódott. A karizmatikus vezető különleges és rendkívüli tulajdonságaiba vetett hit a bolsevik mozgalomban elsődlegesen
nem konkrét személyre, hanem magára a pártra vonatkozik. A párt a munkásosztály „legféltettebb kincse”, a párt képes és hivatott egyedül a bonyolult
társadalmi, történelmi, politikai viszonyok között eligazodni, a helyes megoldásokat megtalálni, a párt hivatott egyedül és kizárólag a társadalom
vezetésére, a párt élcsapat, a párt a munkásosztály „megtestesült öntudata”, a pártnak feltétlenül igaza van az egyes párttagokkal szemben, a párt
nélkül nincs szocializmus, a párt vezető szerepének érvényesülése nélkül a kommunista társadalomhoz nem lehet eljutni. A párt a történelem igazi
cselekvő alanya – állították a kommunisták. A párt e tételezések következtében levált a konkrét párttagokról, mintegy föléjük nőtt. A párttagoktól
elválasztott és tőlük függetlenedett párt lett a szocialista forradalom és politikai mozgalom összes pozitív eredményének biztosítéka.

A párt tagjai – Lenin felfogása szerint – már eleve különleges emberek, akik élcsapatot alkotnak.

A modern pártok általános fogalmi ismérvei és funkciói
A modern pártok az elmúlt 150-200 év alatt óriási változásokon mentek keresztül szervezeti felépítésükben, funkcióik bővülésében, támogató
társadalmi bázisukhoz való viszonyukban egyaránt. Mindezek ellenére a modern politikai pártok általános szociológiai jellemzőkkel definiálhatók,
amelyek együttesen jellemzik a pártokat, és egyúttal elkülönítik azokat más politikai (állami szervezetek, érdek-képviseleti szervezetek, mozgalmak
stb.) szervezetektől és társas képződményektől.

A politikai pártok fogalmi ismérvei
1. A pártok nem állami szervezetek, az állami szervezeti rendszeren kívül jönnek létre, a parlamentben és az önkormányzati képviseleti

szervezetekben működnek, de nem parlamentekben vagy más képviseleti szervezetekben szerveződnek.

Csak utalunk arra, hogy a modern pártok kialakulásának kezdeti szakaszában, az ún. honorácior pártok között létrejöttek a protopártoknak bizonyos
típusai, mint például a hivatásos politikusok és képviselők „parlamenti képviselők pártjai”, amelyeknek tagságuk, külső-országos szervezeteik
nem voltak, de ezeket a pártszerveződéseket túlhaladta az idő. Az állampártok, amelyek beépültek, sőt összefonódtak az állami-közhatalmi
szervezetekkel, éppen ezen sajátosságuk, etatizált funkciójuk miatt nem tekinthetők a szó szigorú értelmében pártoknak.

Az, hogy a pártok az állami szervezeti rendszeren kívül szerveződnek és működnek, nem jelenti azt, hogy az állami alkalmazottak bizonyos körei
ne lehetnének a pártoknak tagjai. Az állami alkalmazottak meghatározott köreihez tartozók – országonként nagyon eltérő szabályok alapján –
nem lehetnek pártok tagjai. Általában nem lehetnek pártok tagjai: a bírák, az ügyészek, a hadsereg hivatásos tagjai. Az viszont szinte mindenhol
kizárt – az állampártokat leszámítva –, hogy az állami vagy nem állami munkahelyeken (vállalatokban, oktatási, kulturális stb. intézményekben)
pártalapszervezetek működjenek. A pártok tehát tipikusan nem állami, az állami (és más) munkahelyeken kívül szerveződő és működő politikai
szervezetek.

2. A pártok nem rendelkeznek közhatalmi jogosítványokkal. A pártok nem hozhatnak az állampolgárokra általánosan kötelező vagy egyedi kötelező
határozatokat, jogi normákat, döntéseket. Nem rendelkeznek állami kényszerítő erővel és szervezettel, nem alkalmazhatnak büntető személyi,
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anyagi jellegű szankciókat még saját tagjaikkal szemben sem. A kormányzó pártok vezetői, vezető testületei sem kötelezhetik a kormányzati-
miniszteriális szervezeteket pártdöntések végrehajtására közvetlenül, csak a parlament, a kormány és azok bizottságai, a minisztériumok
döntésein keresztül – tehát pártdöntéseket állami döntésekké alakítva – érvényesíthetik akaratukat. Az állampolgárokra általánosan kötelező állami
döntéshozatali kényszerítő hatalom és a „legális erőszak monopóliuma” (M. Weber) nem illeti meg a politikai pártokat. A közhatalmi funkciókat
közvetlenül ellátó pártok (az állampártok) elveszítik pártjellegüket.

3. A pártoknak önkéntes alapon szervezett és nyilvántartott tagságuk van. A pártba be- vagy kilépés szabad egyéni akaratelhatározáson alapul. A
pártba belépést a párt programjának, alapszabályának, általános dokumentumainak az elfogadásán túl más feltételekhez általában nem kötik. A
pártoknak „kollektív tagsága” vagy „kötelező tagsága” nem lehet, amikor is egy-egy vallási, etnikai csoport, munkahelyi kollektíva, szakmai csoport
tagjai – egyéni csatlakozó nyilatkozat nélkül – valamely pártnak a tagjává válnak. A modern pártokra vonatkozó jogszabályok vagy gyakorlat
mindenhol tiltja a kollektív, a kötelező vagy az ún. titkos tagságot. A párttagság nyilvántartása a pártok belső – gyakran titkosan kezelt – ügye,
amelynek jelentősége akkor nő meg, ha az állami költségvetésből juttatott támogatás a taglétszámhoz igazodik. Ez általában átmeneti megoldás,
de Magyarországon is volt rá példa az átmenet évében, 1989–90-ben, az első szabad választásokig. A pártok állami támogatását egyébként
általában a választásokon elért eredményeikhez kötik, és ennek alapján részesülnek állami támogatásban.

5. A pártok tevékenysége, belső felépítése és szervezete, működésének jellege és területe jogilag nem szabályozott. Azokban az országokban,
ahol önálló párttörvények vannak (pl. Német Szövetségi Köztársaság, Spanyolország, Törökország, Lengyelország), de azokban is,
ahol az általános egyesülési-egyesületi törvények vonatkoznak a pártokra is, legfeljebb a pártok alakításának, nyilvántartásba vételének,
gazdálkodásának általános feltételeit és tevékenységük tekintetében bizonyos korlátokat (nem folytathatnak nyereségre törekvő gazdasági
tevékenységet, tilos a kizárólagos hatalomra törekvés, tilos titkos adományok elfogadása stb.) határoznak meg. A pártok tevékenysége,
gazdálkodásuk csak annyiban szabályozott, amennyi az általános törvényességi ellenőrzéshez szükséges, és az is csak törvényben
szabályozható. A pártok számára politikai működésük, szervezeti felépítésük, a párttagok jogai és kötelességei vonatkozásában egyébként a
jogszabályok semmilyen előírást nem tartalmazhatnak.

6. A pártoknak általuk kidolgozott saját programjuk, ideológiájuk, értékrendjük van. Ezek általában írott dokumentumokban találhatók, de nem
feltétlenül. A párt dokumentumaiban megfogalmazott programok, ideológiai tételek, politikai értékek és értékelések a párttagok szellemi-politikai
integrálásának eszközei.

7. A pártoknak jelölt- és listaállítási joguk van az országos és a helyi állami-képviseleti választásokon. Természetesen a választásokon pártokon
kívüli jelöltek vagy más szervezetek, mozgalmak által támogatott jelöltek is indulhatnak, de a pártok életében a legfontosabb esemény a
jelöltállítás, a jelöltek versenye a képviseleti mandátumokért.

8. A modern pártok szervezett pártok. A párt racionálisan megszervezett és hierarchizált gépezet, amelyben érvényesítik (legalábbis törekednek
rá) a munkamegosztás s a koordinálás szervezési elveit, valamilyen módon szabályozzák és ötvözik az egyszemélyi és testületi vezetést, a
pártalkalmazottak és a vezetők szigorú alá-fölé rendeltségi viszonyban működnek, felépítésük tehát hierarchikus. A stabilizálódott pártokon
belül öt strukturális elem különül el:

a. A pártvezetés, amely választott vagy kinevezett vezetőkből, testületekből áll.
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b. A párt apparátusa, amelynek tagjai a pártban mint munkaszervezetben professzionális (szaktudáshoz kötött) politikai munkát végeznek,
általában díjazás ellenében.

c. A szakértők, tanácsadók, aktivisták köre, akik nem tartoznak a párt apparátusába, hierarchikus függőségük nincs, nem állnak a párttal
munkaviszonyban, fő feladatuk a jelentések, értékelések készítése, döntési javaslatok kidolgozása, véleményezése. A szakértők és
tanácsadók jelentős része nem párttag, csak szimpatizáns, külső támogató vagy eseti jelleggel, meghatározott feladat ellátásáért, díjazott
szakember.

d. A párttagság. A párttagság önmagában nem szervezett erő, de a párt országos szervezeti hálózata, alapszervezeti és testületi szervezetei
révén összetartott szociológiai csoport.

e. A párt anyagi támogatói, adományozók, mecénások, a párt klientúrája, akik ugyan nem feltétlenül tagjai a pártnak, de jelentős szerepet
töltenek be a párt működtetésében.

9. A modern pártokra a stabilitás jellemző.

A stabilitás követelménye időbeli, szervezeti és a tagság stabilitását jelenti. Az ad hoc (választási) pártok, a laza szerveződésű, amorf tagságú, a
szimpatizánsokat összefogó „mozgalmi pártok” nem váltak a politikai élet igazi szereplőivé, átmeneti vagy protopártoknak bizonyultak, amelyek
vagy eltűntek a politikai élet színpadáról, vagy szervezetük, tagságuk és tevékenységük stabilizálásával modern pártokká alakultak át.

10.A pártok fő funkciója és célja a politikai hatalmi pozíciók megszerzése és megtartása. A párt, a politikai élet leghatékonyabb „szervezeti fegyvere”,
hatalomra törő és hatalmi pozíciók elfoglalására létrejött szervezet.

11.A modern pártok ma már többfunkciós szervezetek.

Bár a pártok legfőbb célja a politikai hatalom megszerzése, ma már minden párt ellát más funkciókat is, sőt ezeknek a funkcióknak az ellátására
szakosodott szervezetek jöttek létre. Az egyes funkciók részfunkciókra és feladatokra bonthatók, de végül is mindegyik al- és részfunkció a
hatalomért folytatott harc sikerét szolgálja, és ebből a szempontból ítélhető meg egy-egy párt vagy belső szervezet funkcionális hatékonysága,
eredményessége.

Összefoglalóan a pártok fogalmát – lényeges ismérveik alapján – a következőképpen határozhatjuk meg: a pártok olyan nem állami, politikai
szervezetek, amelyek nem rendelkeznek közvetlenül közhatalmi jogosítványokkal; önkéntes alapon szervezett és nyilvántartott tagságuk van, állandó
szervezetük van, amelynek belső tevékenységét és szervezeti felépítését maguk határozzák meg és működtetik; saját ideológiájuk, programjuk
és értékrendjük van; az állami képviseleti helyekre jelölteket, illetve jelölőlistákat állítanak; legfőbb funkciójuk szabályozott és nyilvános versengés
keretében a szavazatok megszerzése, ezen keresztül állami képviselői mandátumok és pozíciók elnyerése és elegendő számú parlamenti mandátum
birtokában a kormányzati hatalom megszerzése és az ország kormányzása egyedül vagy más pártokkal együtt.
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A modern pártok funkciói
A pártok funkciói tevékenységük fő irányát jelölik. Az egyes – főleg a kisebb – pártok tevékenységében bizonyos funkciók háttérbe szorulnak. A
történelmileg stabil, nagy pártok működésére azonban a funkciók komplexitása a jellemző. A modern pártok sokfunkciós politikai szervezetek.

1. A pártok versengése a hatalomért.

A pártok legfontosabb funkciója: nyilvános és szabályozott versengés a hatalomért. A versengés a hatalomért a pluralista demokrácia legfontosabb
garanciája is ugyanakkor. A hatalomért folytatott versengés nyilvános és szabályozott jellege egyrészt kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé teszi
a legélesebb hatalmi versengést is, másrészt megakadályozza, hogy valamelyik párt kizárólagos hatalomra jusson. Az ellenérdekű és rivalizáló
pártok jelentik a legfőbb garanciát arra, hogy a hatalomért folytatott politikai versengés demokratikus eszközökkel és jogilag formulázott keretekben
történjen. A pártok árgus szemekkel figyelik és érzékenyen reagálnak arra, ha az ellenérdekű pártok nem tartják be a szabályokat, de ugyanennek
ki vannak téve ők maguk is. A politikai versenyszabályok betartásának legfőbb őrei maguk a versengők. Ezért is oly gyakoriak – még konszolidált
körülmények között is – az eljárási viták, a hatásköri túllépések jelzései, a döntéshozatali és egyeztetési kötelezettségek hibáit firtató kifogások,
a politikai-erkölcsi vádak.

2. A tagság és a vezetők toborzása és felkészítése.

A pártok kiemelkedően fontos funkciója az általános tagtoborzás és ezen belül is a politikai vezetők toborzása, kiválasztása, szelektálása
és felkészítése, állami képviselőjelöltek állítása. A politikai pártok politikai mobilizációs csatornaként is funkcionálnak. Szervezeti kereteket
biztosítanak a hivatásos politikussá váláshoz, intézményes kereteket adnak a politizáláshoz szükséges szakismeretek és készségek
elsajátításához.

A leendő politikai vezetők „megmérettetésének” és trenírozásának elsődleges fórumai a pártok testületei és fórumai. A pártok rekrutációs és
szelekciós mechanizmusai és eljárásai keretében választódik ki a leendő állami, kormányzati vezetők és a vezető pártpolitikusok nagy része. A
versengő pártrendszerekben a pártokon belüli és a pártok között folyó versengés egyaránt sajátos arculatú politikai vezető réteg kialakulásának
kedvez, míg mások előrejutásának nem kedvez, hangsúlyozza Robert Dahl amerikai politológus. A hatalomért folytatott szabályozott demokratikus
és nyilvános versengés nem kedvez a messianisztikus küldetéstudattal rendelkezőknek, a kompromisszumokra képtelen demagógoknak,
a kizárólagos hatalomra törekvőknek, a gyűlölködő politikusoknak, a zavaros eszméktől átitatott idealistáknak. Ezzel szemben kedvez a
tárgyalóképes, rugalmas és konszenzusra törekvő, a „megegyezéses politizálás” iránt fogékony politikusoknak, a racionális és tárgyszerű
politizálásra képes toleráns személyiségeknek. A pártok politikai rekrutációs és mobilizációs funkciója meghatározza a politikai vezető réteg
összetételét és „minőségét”.

3. Az érdekek integrálása és képviselete.

A társadalom érdekstruktúrájának és érdektagoltságának a megjelenítése és artikulálása a politikai rendszerben nem kizárólag a pártok feladata
(vö. a szakszervezetek és más érdek-képviseleti kamarák, szövetségek stb. szerepét), de minden párt érdekek által meghatározott politikát
folytat, amit leginkább politikai programja, konkrét követelései és döntési javaslatai fejeznek ki. A pártok érdekintegrációs, érdekartikulációs
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és képviseleti tevékenysége a döntés-előkészítési és a döntéshozatali eljárásokban, a politikai akaratképzés mechanizmusában jelenik meg
legerőteljesebben. A legfontosabb érdektörekvések, ellenalternatívák, a nyilvánosságra hozott döntési javaslatok kritikája formájában válnak
megismerhetőkké. A catch all pártok (szavazatokat gyűjtő pártok, néppártok) érdekintegrációs tevékenysége a társadalom egyre több rétegét
célozza meg, politikai „kínálatuk” szélesedésével, markáns politikai arcukat ezek a pártok fokozatosan elveszítik főleg az osztály-, rétegérdekek
által erősen meghatározott „osztálypártokhoz”, „érdekpártokhoz” képest.

4. A pártok közvetítő funkciója.

A pártok érdekintegráló és képviseleti, továbbá politikai rekrutációs és propagandafunkciójuk révén szinte minden társadalmi alrendszerrel
(gazdasági, kulturális, oktatási tudományos stb.) kapcsolatba kerülnek. Funkcionális kapcsolatuk komplexitását növeli és erősíti az is, hogy a
pártoktól támogatóik teljes körű és komplex politizálást várnak el, azt, hogy legyen a pártnak minden lényeges társadalmi problémára megoldási
javaslata, kérdésre válasza, naprakész politikai értékelő véleménye. A pártok komplex politikai tevékenységük és érdeklődésük révén közvetítő
funkciót töltenek be az egyes társadalmi alrendszerek felé és ezek felől, megismerve, felszínre hozva, képviselve az egyes alrendszerek
konfliktusait és problémáit. A pártok és a pártrendszer egészének ez a kétirányú közvetítő funkciója a társadalom politikai integrációját is szolgálja.

5. A pártok kormányzati funkciója.

A modern pártok – végső soron – a kormányzati hatalomért folytatják a politikai versengést. A győztes párt/pártok legfőbb politikai „zsákmánya”
a kormányzati hatalom és annak működtetése, a kormányzati hatalomból fakadó döntések meghozatalának joga és kötelessége. A kormányzati
hatalmat megszerzett párt/pártok demokratikus kötelezettsége – kisebbségbe kerülés vagy választási vereség esetén – a kormányzati apparátus
és szervezetek, a kormányzati hatalom működőképes állapotban való átadása, az új kormányzó párt/pártok kormányzati hatalmának elismerése.
Kormányzati funkciója azonban nem csak a parlamenti többséggel rendelkező, a kormányzati hatalmat birtokló pártnak/pártoknak van. Sajátos
és közvetett kormányzati hatalma (intézményes befolyásoló szerepe) az ellenzéki pártoknak is van. Politikai kötelességük és intézményesen
biztosított joguk és lehetőségük van a kormányzati tevékenység törvényességi szempontú ellenőrzésére, a kormányzati döntések korrekciójára,
ellenjavaslatok és döntési alternatívák benyújtására még akkor is, ha ezek elfogadására sok esély nincs is a parlamentben, de jelentős
közvélemény-befolyásoló és ezáltal jövőbeli esélyeiket növelő szerepük lehet. Amiként a kormányzati hatalom birtoklása nem jelenti azt, hogy a
kormányzó párt minden hatalom birtokosa és korlátlan haszonélvezője, ugyanígy az ellenzéki párt nem hatalom nélküli párt, bár a kormányzás
szempontjából funkcióik és hatásköreik lényegesen különböznek.

A parlamenti váltógazdálkodás és a versengő pártrendszer feltételezi és igényli, hogy – legalábbis a nagy és ún. kormányképes pártok –
mindig készen legyenek a kormányzati hatalom átvételére és a kormányzati funkciók ellátására. Ehhez kormányképes politikusokra, szakértőkre,
kormányzati-igazgatási szaktudásra, az államigazgatási bürokrácia működtetéséhez és irányításához szükséges igazgatási és jogi szakismeretre,
illetve ilyennel rendelkező politikusokra van szükségük. A pártok és a pártszakértők sajátos feladata a kormányzati és a minisztériumi
döntés-előkészítő bürokrácia „szolgálati szaktudásának” az ellensúlyozása anélkül azonban, hogy annak funkcióját megkérdőjeleznék vagy
át kívánnák venni. Az egyik legnehezebb szervezetszociológiai feladat a pártok döntésbefolyásoló akaratát és a racionálisan szervezett és
„szolgálati szaktudással” rendelkező államigazgatási bürokrácia szempontjait és működését összeegyeztetni. A pártbürokrácia és a párt szakértői
apparátusának, továbbá az államigazgatási bürokrácia és annak szakértői apparátusának a tevékenysége „összetalálkozik”, a döntés-előkészítés
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folyamatában állandó politikai, szervezeti, személyi és szakmai konfliktusok forrása, amelyek egy ponton túl már a párt/pártok kormányzati
tevékenységének a hatékonyságát is csökkenthetik.

12.Politikai döntési funkció.

A pártok funkciója politikai döntési alternatívák, jogszabály- és törvénytervezetek kidolgozása, nyilvános vitára bocsátása. Ez egyrészt túlmutat
a kormányzati funkción, mivel döntéseket, ajánlásokat, politikai állásfoglalásokat nemcsak a kormányzati szervek, hanem a parlament, a
parlamenti bizottságok stb. is hoznak és fogadnak el, másrészt ez a funkció nem szűkül le a kormányzó pártokra.

A pártok döntési (döntési javaslatok, alternatívák kidolgozása, szervezeti akaratképzési) funkciója a párton belüli szervezeti döntés-előkészítés
folyamatában és az állami képviseleti szervezetekben és testületekben jelenik meg. Ellenzéki helyzetben lévő pártok esetében a párton
belüli döntéshozatali, szervezeten belüli akaratképzési szakasz kerül előtérbe, nagyobb részvételi lehetőséget biztosítva a párttagoknak és
az apparátusok tagjainak. A kormányzó pártoknál az állami kormányzati és a parlamenti döntés-előkészítés folyamata válik hangsúlyosabbá.
Olyannyira, hogy a párt apparátusának döntés-előkészítő szerepe szinte megszűnik, növekszik a pártapparátusok politikai rivalizációja az állami
apparátusokkal, a pártapparátus csökkenő szerepe bizalmatlanságot kelt a saját pártvezetéssel szemben.

Hatalomváltás esetén a folyamat megfordul.

13.A pártok választási funkciója.

A választási funkció összetett pártfunkció, amelybe beletartozik a választási rendszer meghatározása, amely a pártok megegyezésén alapul,
bár kétségtelenül szerepet játszanak más tényezők is a választási rendszer meghatározásában (pl. a politikai tradíciók, az etnikai és a vallási
viszonyok, a politikai és jogi kultúra stb.). A választási funkció része a jelöltek állítása és versenyeztetése, választási programok kidolgozása.
Mindezeken a választási részfunkciókon keresztül a pártok szervezik, integrálják, formálják a választásokat politikailag. A pártok alakítják
a választásokon részt vevő tömeget végül is politikailag strukturált, tagolt és ugyanakkor aggregált, csoportosított alakzattá. A választói
magatartások legfontosabb regulátorai és befolyásolói a politikai pártok és az általuk mozgatott, befolyásolt tömegkommunikációs szervezetek
(írott sajtó, rádiók, tévék stb.).

6. A közvéleményt befolyásoló és politikai információs funkció.

A pártok folyamatosan befolyásolják és alakítják a politikai közvéleményt. A közvéleményt befolyásoló szerepük hatékonysága nem függ
közvetlenül össze választási eredményeikkel és kormányzati vagy ellenzéki pozíciójukkal. Gyakori, hogy ellenzéki pártok közvélemény-befolyásoló
szerepe és hatékonysága eredményesebb, mint a kormányzó pártoké. Az is szociológiai tény és felismerés viszont, hogy az aktuális politikai
kérdések kapcsán megnyilvánuló és érzelmileg erősen determinált, gyorsan változó közvélemény megoszlása, aránya és állapota nem változik
át közvetlenül és mechanikusan a választói magatartást meghatározó tényezővé. A választói magatartás meghatározásában a közvélemény
mindenkori állapota csak egyik meghatározó elem.

7. A pártok politikai információs funkciója nemcsak a párttagokra terjed ki, hanem a társadalom érdeklődő csoportjaira és a potenciális választókra,
támogatókra is, sőt az egész népességére is. A pártok a tények és a tényekről szóló eltérő értékelések és kommentárok révén kiegészítik,
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korrigálják, cáfolják egymás információit, mint minden más információt gyűjtő, összegző, feldolgozó és közlő szervezet is. A demokrácia garanciális
eszközei közé tartozik – a professzionális tömegtájékoztatási eszközök mellett – a pártinformációk „versenyeztetése”, korrekciója és rivalizálása
is. Minden párt versenyez és harcol az információs és tömegtájékoztatási eszközökért, a „médiumokért”. Kifejlett demokráciákban is érvényesül
a pártok befolyása a tömegtájékoztatási eszközökre, de az igazán jelentős hírügynökségek, „médiumok”, sajtóorgánumok függetlenek maradnak
a politikai pártoktól, vagy csak közvetett, áttételes hatásokon keresztül érvényesül feléjük valamely párt befolyása, közvetítenek pártpolitikai
szimpátiákat vagy antipátiákat. Ez a relatív függetlenség teremtette meg azt a sajátos szociológiai helyzetet, aminek alapján a tömegtájékoztatás
rendszere a fejlett demokráciákban ma már önálló hatalmi tényezőként funkcionál, a pártok versengését és esélyeit jelentősen befolyásolva.

8. A pártok politikai szocializációs funkciója.

A politikai pártok a politikai kultúra alakítói, terjesztői és átadói is. A politikai szocializáció folyamatában önálló szocializációs ágensként működnek
a politikai pártok. Politikai ismeretek, nézetek, érzelmek, attitűdök, politikai készségek, reakciómódok és politizálási stílus átadói a politikai pártok.
A politikai szocializáció spontán és szervezett keretei és folyamatai egyaránt megtalálhatók a politikai pártokban. A pártok politikai szocializációs
és nevelési funkciója túlterjed a párttagok körén. A pártok által hordozott és továbbadott politikai kultúra határozza meg egy társadalom politikai
kultúrájának tartalmát, jellemzőit, állapotát. Az egyes pártok politikai kultúrája egyrészről hat egymásra (a stílust átvevő vagy éppen taszító,
elutasító, a másságot hangsúlyozó módon), másrészről a pártok, a pártrendszer egésze által hordozott politikai kultúra domináns elemévé,
meghatározó tényezőjévé válik egy ország, társadalom politikai kultúrájának.

14.A pártok nemzetközi funkciói.

Mára elsősorban az eszmei, ideológiai alapon szerveződött pártok létrehozták nemzetközi szervezeteiket. A nemzetközi pártszervezetek nem
fölérendelt szervezetek az egyes országok pártszervezeteinek, de politikai állásfoglalásaik, ajánlásaik jelentősen befolyásolják a nemzeti pártok
tevékenységét. Önálló nemzetközi szervezete van (némelyiknek több is) a szocialista, a konzervatív, a liberális, a radikális, a nemzeti népi
pártoknak (Szocialista Internacionálé, Liberális Internacionálé stb.). A kommunista pártok nemzetközi szervezete (a Komintern) évtizedekig
nemzetközi irányító pártközpontként működött 1942-es feloszlásáig, azt követően a szocialista országok kommunista pártjainak tanácskozásai
(az SZKP uralma alatt) töltötték be ezt a funkciót.

Az európai pártok nemzetközi funkciója felerősödött az Európai Parlament létrejöttével.

Az Európai Parlamentbe az Európai Unió állampolgárai közvetlenül választják az európai parlamenti képviselőket. Az Európai Parlamentben
2007. január elseje

Bulgária és Románia csatlakozása – után az Európai Unió 27 tagállamának mintegy 497 millió polgárának érdekeit 785 európai parlamenti
képviselő képviselte. A 2009-es választások után a képviselők száma 736-ra csökkent.

A Magyar Köztársaság 2009 előtt 24, az új szabályok – a 2009. június 7-i választások – után 22 képviselőt küldhet a testületbe.

Az Európai Parlament képviselői politikai – és nem nemzeti – hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat, a 2004–2009-es ciklusban
hét képviselőcsoport működött:
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• az Európai Néppárt (kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja,

• az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja,

• a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport,

• a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja,

• a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja,

• az Egységes Európai Baloldal Képviselőcsoportja,

• a Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport.

A pártok fő funkciói összefoglalva:

1. Szabályozott és nyilvános versengés a szavazatokért, a képviselői mandátumokért és ezen keresztül a kormányzati hatalomért.

2. Tagok, támogatók és politikai vezetők toborozása, a vezető pozíciókra való felkészítés és kiválasztás.

3. Az érdekek integrálása és képviselete.

4. Közvetítés a társadalom rétegei és érdekcsoportjai, valamint a társadalom között.

5. Felkészülés a kormányzati feladatok ellátására; kormányzati pozícióba kerülés esetén kormányzati politika kidolgozása és az ország kormányzása.

6. Politikai döntések kidolgozása, előkészítése és meghozatala.

7. A választási rendszer meghatározása, a választási versengésben jelöltek állítása és részvétel a választási versenyben, a szavazatok
maximalizálása.

8. A politikailag releváns információk beszerzése, gyűjtése, feldolgozása és továbbítása a politikai közvélemény felé, ezzel a politikai közvélemény
alakítása, befolyásolása.

9. A politikai kultúra alakítása, befolyásolása politikai viselkedési, gondolkodási mintákon keresztül, politikai értékek és szerepek megjelenítése,
mindezekkel a politikai szocializációs folyamatok meghatározása.

10.Részvétel a nemzetközi politikai életben, nemzetközi pártszervezetekben, a nemzetközi politika befolyásolása.
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Megismételjük, hogy az egyes politikai pártok, pártkezdemények, protopártok, kispártok – amelyek folyamatosan alakulnak ma is – nem mindegyike
látja el a felsorolt funkciók mindegyikét, és a nagy pártok esetében is eltérő súllyal jelennek meg a funkciók, időnként egyik-másik előtérbe kerül és
túlsúlyossá válik. Stabil és komoly politikai szerepet betöltő pártok azonban a felsorolt funkciók mindegyikének ellátására, funkcionális komplexitásra
törekednek. A funkciók teljes körét elvégző pártokat nevezzük komplex pártoknak.

A pártrendszerek és a pártrendszerek típusai
A pártrendszer fogalmát viszonylag könnyű meghatározni. A pártrendszer egy adott politikai rendszerben létező és funkcionáló pártok összessége.
A pártrendszer mindig hierarchizált rendszer, amelyben erős, gyenge, közepes erejű és nagyságú pártok működnek. A pártrendszer történetileg
változik, illetve, ha a pártrendszer keretei, pártjainak száma, politikai arculata viszonylag stabil is (főleg a kétpártrendszerekben), a rendszert alkotó
pártok hatalmi súlya, kormányzati pozíciója, befolyása állandóan változik. A pártrendszer tehát hierarchizált és történetileg változó rendszer, amelynek
a legfőbb, a rendszert összetartó eleme a politikai hatalomért folyó versengés.

A pártrendszer fogalmával kapcsolatban tisztázni kell, hogy a pártrendszerek közé sorolhatjuk-e az egypártrendszert vagy sem. Akik a pártrendszer
fogalmát legalább két versengő párt létéhez kötik, kizárják az egypártrendszereket a pártrendszerek közül. A pártelmélet művelőinek túlnyomó
többsége (M. Duverger, G. Sartori, Huntington, S. Neumann, O. Kirchheimer stb.) azonban az egypárti rendszereket is pártrendszereknek tekintik
annak ellenére, hogy versengő pártok nincsenek benne, sőt, totalitárius hatalmi rendszert működtet, koncentrálva a hatalmi ágakat, és a koncentrált
hatalmat egyetlen párt monopolisztikusan (minden más politikai erőt kizárva) birtokolja és gyakorolja.

Az egypártrendszer mint sajátos pártrendszer és hatalmi szerkezet természetesen különbözik az összes többi pártrendszertől. Az
egypártrendszerekben pártközpontú, az állami szervezetet háttérbe szorító hatalmi mechanizmus működik, de az uralkodó egyetlen párt –
etatizáltsága ellenére – ellát sajátosan pártfunkciókat is, ezért is indokolt sajátos pártrendszerként jelölni az egypártrendszereket.

Előre kell bocsátani továbbá azt is, hogy a pártrendszerbe nemcsak a parlamenti képviselettel rendelkező pártok, hanem a parlamenten kívüli pártok
is beletartoznak.

A pártrendszer környezete a társadalom egésze és azok a közvetítő intézmények és eljárások, amelyeken keresztül input hatások hatnak a
pártrendszerre, és amelyeken keresztül a pártrendszer visszahat a társadalomra. A pártrendszer környezetének összetevői:

1. Az állami szervezetek rendszere (parlament, önkormányzatok, kormányzati alrendszer, alkotmánybíróság stb.).

2. A jogrendszer, a pártok tevékenységének keretei, megalakulásuk feltételeit szabályozó jogi normák.

3. A nem állami és pártnak sem tekinthető érdek-képviseleti szervezetek (szakszervezetek, érdek-képviseleti kamarák, szövetségek, civil politikai
szervezetek stb.).

4. Végül a tág értelemben vett társadalmi környezet, a társadalom gazdasági, oktatási, kulturális stb. alrendszerei.
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1. ábra - A pártrendszer belső tagoltsága a pártok aktivitása és jelentősége szerint

A pártrendszert meghatározó tényezők
A pártrendszer környezete és annak jelzett elemei ugyan mind hatnak a pártrendszerre, de a pártrendszer jellegét, struktúráját, működését
legerősebben és legközvetlenebbül a következő tényezők határozzák meg:

1. A társadalom politikai és kulturális tradíciói.

A tradíciók mellett történelmi meghatározó jelentősége van a pártosodás konkrét körülményeinek, a pártok létrejöttét meghatározó történelmi-
politikai helyzeteknek. Így például bár hat a magyar pártrendszerben a pártok múltja, a pártok történelmi tradíciói, de legalább annyira meghatározta
a magyar pártrendszer alakulását az 1987–1991 közötti átmenet, annak sajátos politikai konfliktusai és eredményei. Az egyes pártrendszerek
kialakulásában maguknak a pártoknak és a pártrendszereknek a története történelmi determináló tényezőként hat.

2. A társadalom struktúrája.
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A pártrendszerek a társadalom osztály-, réteg-, etnikai és vallási csoportjainak alakuló-változó struktúrája által meghatározottak, bár soha nem
közvetlen módon és mechanikusan. A csoport- és rétegstruktúrák történetileg és országonként eltérő erejű determináló szerepet játszanak. A
századforduló az „osztálypártok” szerveződésének ideje volt, amikor az osztálykonfliktusok kiéleződése és az, hogy a nagy társadalmi konfliktusok
az osztályok között alakultak, elemi erővel hatottak a pártok és ezen keresztül a pártrendszerek alakulására.

Egyes országokban a vallási tagoltság szerepe nő meg a pártrendszerek meghatározása során.

3. A választási rendszer.

A modern politikában a pártok számára a legfontosabb feladat: sikeresen szerepelni a hatalomért folytatott versenyben a választásokon. A
választások a szabályozott versengés eszközei. A választásokat és a választási versengést a pártok éltetik, és a pártok számára a legfontosabb
feladat: sikeresen szerepelni a választásokon. A modern választási rendszerek politikai – mégpedig a pártok által megkötött politikai –
konszenzusok alapján alakulnak ki. A választás első és legfontosabb kérdése maga a választás rendszere, szabályai, eljárásai, jelöltállítási
szabályai stb.

A pártok (főleg a nagy pártok) megegyezésén alapul a választási rendszer, de ez a választási szisztéma visszahat a pártok és a pártrendszer
alakulására. Az egyfordulós, egyéni választókerületi rendszer (pl. Anglia) a két legnagyobb párt versengésének kedvez, a kis pártok általában
elhullanak, a kisebbségi szavazatok beszámítására nincsen lehetőség, a választás perszonifikálódik, mert az egyes jelöltek és nem a
pártok versengenek, illetve nem azok kerülnek előtérbe, bár a jelöltek természetesen pártjelöltek. Ez a választási szisztéma tehát kedvez a
kétpártrendszernek, és a kétpártrendszer történelmi stabilizálódása kedvez ezen választási rendszer fennmaradásának.

A kétfordulós és a pártlajstromokat is versenyeztető választási szisztéma kedvez a több- vagy sokpárti pártrendszereknek, a kisebb pártok
fennmaradásának.

4. A politikai kultúra és a politikai tagoltság.

A politikai kultúra történelmileg alakul ki, és bár minden társadalomban többféle politikai kultúra létezik és hat a politikai magatartásokra, vannak
domináns elemei az egyes országok politikai kultúrájának. A pártrendszer alakulása szempontjából fontos kondicionáló tényező például az
ún. „pártosodási hajlam”, a pártok és a pártpolitizálás általában vett pozitív vagy negatív megítélése. A politikai kultúrában hordozott pozitív
és negatív előítéletek, a kizárólagos vagy a kiegyezéses, konszenzuális politizálásra való hajlam tömeges elterjedése vagy hiánya erősen
befolyásolja a pártok egymás közötti viszonyát, a koalíciós készséget és hajlandóságot, mindezeken keresztül azt, hogy a pártrendszer „középre
tartó” (centripetális, konvergáló, stabil) vagy „széttartó” (centrifugális, divergáló, szélsőségesen polarizált) lesz-e.

5. A politikai rendszer hatalmi szerkezete.

(Egy-, két- vagy többcentrumú-e a politikai rendszer.)
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A pártrendszereket a pártok puszta számánál jelentősebben befolyásolja az, hogy egy, két vagy több hatalmi-politikai centrum körül szerveződnek-
e meg a politikai pártok. Az egypártrendszerek egyetlen, koncentrált hatalmi centrum köré szerveződnek, és ezen az sem változtat, ha esetleg
álpártok működnek benne, amelyek azonban nem versenyezhetnek a hatalomért, ellenjelölteket és alternatívákat nem állíthatnak, és nem
kérdőjelezhetik meg az uralkodó párt hatalmát. Ilyen egyetlen hatalmi centrum köré szerveződött, de áltöbbpártrendszerek működtek az átmenet
előtt a szocialista NDK-ban, Lengyelországban, Bulgáriában például.

A kétpólusú politikai rendszerekben működő pártrendszer – amely nem mindig két párt rendszerű! – általában ún. középre húzó pártrendszer,
amelyben a versengő pártok a rendszer egészét nem kérdőjelezik meg. Ez stabil párt- és politikai rendszert eredményez.

A több központú politikai rendszerekben általában versengő többpártrendszerek alakulnak ki, erős a „széttartás”, a centrifugális hatás, általában
3-4 párti koalíciók birtokolják a kormányhatalmat, és a politikai rendszerben ún. „rendszerellenes” pártok is működnek, amelyek ugyan betartják
a politikai versengés jogi szabályait, de végső fokon nem a kormányzati rendszert akarják megváltoztatni, hanem az egész társadalmi
berendezkedést. Ilyenek voltak, illetve részben azok még ma is a nyugat-európai országok kommunista pártjai.

6. Regionális és etnoregionális viszonyok.

Jelentős – bár nem közvetlen, hanem közvetett – meghatározó szerepük van a pártrendszerekre a földrajzi, területi, de elsősorban az
államigazgatási viszonyoknak. A választókörzetek kialakítása kapcsán állandósult viták mutatják a választási és az államigazgatási területi
beosztás jelentőségét a pártok és azokon keresztül a pártrendszerek meghatározásában.

A nagy etnikai csoportok léte elősegíti az etnikai alapon szerveződő párt/pártok kialakulását, mint például Romániában, ahol a Romániai Magyarok
Demokratikus Szövetsége nagyrészt etnikai alapon szerveződött politikai párt. Másképpen alakul a helyzet Csehországban és Szlovákiában, de
az ottani pártrendszerek alakulását és szerkezetét is erősen meghatározza az ország etnoregionális szerkezete.

7. Államforma és államszerkezet.

Az államforma és az állam szerkezete (a központi hatalmi szervek viszonya, felépítése stb.) történetileg meghatározott. A történetileg kialakult,
olykor változó állami berendezkedés (monarchia, prezidenciális vagy parlamenti köztársaság, egy- vagy kétkamarás országgyűlés, szövetségi
vagy egységes állam stb.) befolyásolja a pártrendszert, mivel az állami berendezkedés meghatározza a pártok versengésének kereteit, a verseny
tétjét és módszerét (például aszerint, hogy közvetlenül a választópolgárok vagy a parlament választja-e a köztársasági elnököt stb.).

A pártrendszerek meglehetősen sokféle fajtáját hozták létre a lényegileg minden pártrendszer alakulásában szerepet játszó tényezők, de az
ugyanabba a csoportba tartozó pártrendszerek és különbözőségeik nem érthetők meg a felsorolt meghatározó tényezők számbavétele és
összevetése nélkül.
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Pártrendszertípusok, a pártrendszerek csoportosítása
A pártrendszereket természetesen sokféle ismérv, osztályba sorolási szempont alapján csoportosíthatjuk. Mindegyik csoportosítás kiemel valamilyen
csoportképző ismérvet, és azt hangsúlyossá teszi. Így mindegyik csoportosítás ésszerű, de a pártrendszerek más-más tulajdonságát hangsúlyozza.

A legfontosabb csoportosítási szempontok:

a. A pártok száma.

b. A politikai rendszer koncentrált vagy dekoncentrált jellege.

c. Az intézményes és szabályozott politikai versengés megtűrése vagy tilalma.

d. A pártok összetartó vagy széttartó, széthúzó jellege alapján a centrifugális vagy a centripetális, konvergáló vagy divergáló pártrendszerek.

e. A pluralitás jellege alapján mérsékelt vagy szélsőségesen plurális pártrendszerek.

f. Az ideologikus vagy a pragmatikus politizálás az uralkodó a pártrendszerben.

g. A nyitott és a zárt pártrendszerek.

Ezek a legfontosabb csoportosítási szempontok, de a tudományos irodalomban további csoportosítási szempontok is ismeretesek.

A pártrendszerek típusai
I. A pártok száma alapján

XV.1. Egypártrendszerek

2. Kétpártrendszerek

3. Többpártrendszerek (általában 3-5 versengő párt)

4. Sokpártrendszerek (5-8 vagy több párt esetén)

II. A párt és az állami szervek egymáshoz való viszonya alapján kialakított tipológia

XVI.1. Államközpontú politikai rendszerek pártrendszerei. (A kezdeti pártosodás ideje, a honorácior és egyéb protopártok időszakában.)



A POLITIKAI PÁRTOK

260

2. A modern pártelvű politikai rendszerekben működő pártrendszerek. (Modern versengő pártok, amelyek az állami pozíciók bizonyos körét
„zsákmányolják”, de az állami szervek viszonylag erős autonómiája és elszigetelése a pártoktól megmarad.)

3. A pártközpontú politikai rendszerek pártrendszerei. (Általában egypártrendszerek vagy áltöbbpártrendszerek, amelyekben egyetlen párt
birtokolja ténylegesen a hatalmat, az állami szervezetek autonómiája nem érvényesül, a hatalomért folytatott versengés tilos.)

XVII.A hatalom birtoklásának módja alapján

1. Monopolisztikus vagy totalitárius pártrendszerek. Egyetlen párt kizárólagos hatalma érvényesül, zárt pártrendszer, mert új pártok nem
alakulhatnak, a politikai versengés kizárt.

2. Hegemonisztikus pártrendszerek. Az egypártrendszerek pragmatikus és fellazult rendszere, amelyben versengő pártok ugyan nem
működhetnek (a formálisan esetleg létezők sem politikai versenytársak), de csökken az ideológiai uralma és dominanciája, bizonyos
nyomásgyakorló csoportok, szervezetek működnek, egyfajta latens pluralizmus és érdekbeszámítás érvényesül.

3. Pluralista-versengő pártrendszerek. Nyílt és szabályozott politikai versengés folyik a hatalomért, a pártrendszer nyitott, tehát új pártok
alakulhatnak, a kormányzati hatalomban a váltás lehetősége reális.

III.A pártrendszerek koncentráltsága alapján többféle tipológia ismert (Maurice Duverger)

M. Duverger csoportosítása szerint:

1. Dekoncentrált, versengő többpártrendszerek.

2. Koncentrált, versengő kétpártrendszerek (USA, Anglia, Új-Zéland).

3. Koncentrált egypártrendszerek (A volt szocialista országokban).

Ezt a tipológiát tovább finomította M. Duverger a pártok belső struktúrája alapján:

1. Merev kétpártrendszerek (szigorú elválasztottság és szavazási fegyelem érvényesül a pártokban, pl. Anglia kétpártrendszere).

2. Rugalmas kétpártrendszerek (ahol az elválasztottság kevésbé éles, nincs szigorú szavazási fegyelem, pl. az USA pártrendszere).

3. Áltöbbpártrendszerek (valódi verseny nincs, pl. az NDK, Bulgária, Lengyelország pártrendszerei a szocializmus évtizedeiben).

4. Valódi többpártrendszerek.

V. A pártok versengése és a pártrendszer polarizáltsága alapján (Giovanni Sartori)
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A pártok versengése, illetve a pártversengés tilalma, továbbá a pártrendszerek koncentráltsága és polarizáltsága alapján Giovanni Sartori három
főcsoportot, s azon belül alcsoportokat különböztet meg:

A. Nem versengő pártrendszerek

1. Egypártrendszerek, amelyek belső hatalmi szervezetük alapján lehetnek

• totális,

• autoriter,

• pragmatikus egypártrendszerek.

2. Hegemón pártrendszerek, amelyek lehetnek

• ideologikus,

• pragmatikus pártrendszerek.

B. Versengő pártrendszerek

1. Predomináns pártrendszerek.

2. Kétpárti rendszerek.

3. Mérsékelten pluralista pártrendszerek.

4. Szélsőségesen pluralista pártrendszerek.

C. Atomizált pártrendszerek

A. Nem versengő pártrendszerek

1. Az egypártrendszerek

A nem versengő pártrendszerek azok, amelyekben a hatalmi rendszer és a szabályozás csupán egyetlen párt létét, működését engedi meg. E
rendszereken belül is ajánlatos azonban különbséget tenni: a) a totális, b) az autoriter és c) a pragmatikus egypárti rendszerek között.

Jellemzőik:

1. Ideológiailag:
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a. Totális: Erősen kényszerítő, erősen ideologizáltan működik, megköveteli az ún. feszített politizálást, állandó fejlődést hirdet és követel.

b. Autoriter: Kisebb ideológiai intenzitású, a kényszerítés lazább, de még ez is kizár minden más jellegű politikát, mint azt, amit az uralkodó párt hirdet.

c. Pragmatikus: A fenti jellemzők gyengesége jellemzi, ugyanakkor együttműködő vagy aggregatív jellegű is.

4. Belső és külső csoportokkal való viszonyaik alapján:

a. Totális: Minden külső és belső csoportautonómiát megszüntet.

b. Autoriter: Minden csoportautonómiát elismer de facto, de összességében korlátozó.

c. Pragmatikus: Nyitott az alcsoportok tekintetében és a periférián bizonyos autonómiát is enged számukra (pl. pressure groupok számára).

4. A rendszer központi eleme a diktátor, amelynek jellemzője:

a. Totális: Korlátlan és előre kiszámíthatatlan hatalom.

b. Autoriter: Korlátlan, bár részben előre kiszámítható.

c. Pragmatikus: A korlátozó erőkkel folyamatosan alkudozik, a megkötött alkuk korlátozzák hatalmát.

4. Érdek- (preferencia-) becsatornázás tekintetében:

a. Totális: Mindent érdektörekvést és pluralitást elfojt, jellemzője az elnyomás mechanizmusa.

b. Autoriter: Az érdekkifejezés funkcióját kizárólagosan kisajátítja, a kizárás eszközével él.

c. Pragmatikus: Beszámításos módszerrel figyelembe vesz bizonyos érdekeket, felszívja azokat.

A nem versengő egypártrendszerek célja valamiféle gondviselő demokrácia, irányított demokrácia, pedagogikus diktatúra, amelyben jót akaró
despota, diktátor gondoskodik a népről. Csakhogy a célok, a vágyak és a valóság között jelentős eltérés van. Az eltérés eltüntetése, a „csalás” a
politika alapeleme.

Társadalmi bázisában politikai, katonai és bürokratikus diktatúrákat különböztet meg Sartori. Kitér még arra is, hogy az egypárti rendszerekben
alkalmazott ún. „forradalmi párt” tudományosan értelmezhetetlen fogalom, mivel e fogalom értelmezése eltérő koronként és országonként, ezért
mást-mást jelent, sőt sokszor egymással ellentétes tartalmakat takar.

4. A hegemón pártrendszerek

A hegemón „pártrendszerekben” másodosztályú, nem igazi pártok is működhetnek. E rendszer nem enged sem formális, sem de facto versenyt a
pártok között a hatalomért. Így a többi párt csak létében engedélyezett, az ellentmondás, a hatalmi harc nem engedélyezett számukra. Emiatt a
hatalmi pozíciókat felváltani nem lehet. Sem hatalmi váltás, sem verseny nincs. A hivatalmegosztás nem jelent hatalommegosztást, bár a hegemón
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uralmi rendszer a versengés látszatát keltheti. A pártok engedélyezése a vezető pártban tömörülő elitnek azért éri meg, mert a társadalmi érdekeket
láthatóbbá teszi a hatalomvesztés veszélye nélkül.

Két típust lehet megkülönböztetni a hegemón pártrendszereken belül: az ideologikus és a pragmatikus pártrendszertípusokat. Az előző az elnyomóbb
típus. Az utóbbinál viszont van némi esély a versengő szisztémába történő átmenetre. Előzőre a „szocialista” Lengyelország, utóbbira Mexikó lehet
a példa.

E. Versengő pártrendszerek

1. A predomináns pártrendszer

A predomináns pártrendszer első lényeges jellemzője – szemben a hegemón pártrendszerrel –, hogy valóságos, versengő többpártrendszer.
Független pártok harcolnak benne egymással a hatalomért. A kisebbségi pártok így nem a többségi párt engedélyével és általa meghatározott keretek
között működnek, hanem legális és legitim módon. A predomináns pártrendszer tehát olyan több mint egypártrendszer, amelyben a hatalmi rotáció
ténylegesen nem következik be, mivel egy párt huzamos ideig képes birtokolni a parlamenti helyek többségét.

A predomináns versengő pártrendszerek jellemzője, hogy e rendszereknél általában nagy a pártok be- és kilépési aránya. Míg a nem
versengő szisztémákra nem jellemző, addig a predomináns rendszerre jellemző, hogy versengő pártrendszerré alakulhatnak át. Ugyanakkor más
pártrendszerek – kétpárti vagy fragmentált többpártrendszer – is átalakulhatnak predomináns rendszerré. Nem nevezhető predominánsnak az a
pártrendszer, amelyben tartósan nem egy párt, hanem pártok koalíciója tartja kezében a kormányzati hatalmat. Ezeknél ugyanis egyrészt a koalíciós
partnerek változnak, másrészt ezek kormányzati instabilitása erős (pl. Olaszország, Dánia, Izrael, Chile 1973 előtt).

Predomináns pártrendszer kialakulásáról akkor beszélhetünk, mikor 1. stabil választási rendszer fennállása mellett, 2. legalább három egymást
követő választás alkalmával, 3. tisztán abszolút többséget tud egy párt megszerezni, 4. és/vagy a győztes és a második legtöbb szavazatot elnyert
párt eredménye között 10% vagy ennél is jelentősebb az eltérés.

„Igazi” predomináns pártrendszerek India, Japán, Uruguay, Törökország (bizonyos korszakban) pártrendszerei. Predomináns „határesetek”:
Norvégia, Svédország, a Francia 5. köztársaság 1958–1973, Írország pártrendszere 1933–48 és 1957–73 között.

2. Kétpártrendszerek

A pártrendszerek közül ez a legjobban ismert kategória, mivel 1. paradigmatikus eset, 2. egyszerű, 3. a világ több „jelentős” országában ez a rendszer
van. Ha szám szerint nézzük az ilyen országokat, igen kis számú országgal találkozhatunk. Igazán tisztán csak Angliában, az USA-ban és Új-Zélandon
találhatjuk meg a kétpártrendszert. Kibővítve és enyhítve a feltételeket, esetleg Ausztráliát és Kanadát sorolhatjuk még ide. Az utóbbi évtizedekben
Ausztria pártrendszere közelít a kétpártrendszer felé. (Tehát elenyésző az ilyen rendszerrel rendelkező országok száma.) Másrészt időben Angliát
szokták mint e rendszer és általában a kétpártrendszer nagy múltra visszatekintő képviselőjét említeni. Ehhez képest Angliában országos szintű
pártrendszer csak 1885 óta létezik. 1885–1910 között a kormányzás nem egypárti, hanem koalíciós alapon zajlott. Az egymással szemben állók
koalíciója ugyanis egy-egy nagy, jelentős és egy-egy kisebb párt koalíciója volt, akik váltogatták egymást a hatalomban. 1918–1935 között viszont
a két nagy párt közötti mérleg nyelvét egy harmadik párt (Liberális Párt) töltötte be, így hárompárti rendszer volt. Tehát megállapíthatjuk, hogy az
„ősi” angol kétpártrendszer mindössze 55 éves múltra tekinthet vissza.
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A kétpártrendszerről akkor beszélhetünk, ha:

a. Két párt van versenyben a megszerezhető parlamenti helyek abszolút többségéért.

b. A két párt közül a nyeréskor az egyik elnyeri az elégséges parlamenti többséget.

c. A győztes párt egyedül kormányoz.

d. A hatalmi váltásra – a két párt között – reális remény van.

Downs, aki a pártversengés térbeli modelljével foglalkozott, azt emelte ki még a két párt versengésének centripetális jellegét hangsúlyozandó, hogy
1. a két párt ugyanabban a(z ideológiai) térben versenyez egymással, és 2. a határozatlan szavazók mérsékeltek, és a versengés során a centrum
körül tömörülnek, efelé törekszenek. Ezeknek pedig csak az USA, Anglia és Új-Zéland pártrendszerei felelnek meg. De miért is vonzó a kétpárti
szisztéma, mik az előnyei:

a. Centripetális irányú, tehát a rendszert erősítő, stabilizáló verseny jellemzi.

b. A két nagy párt közötti különbségek nem jelentősek.

c. A két nagy párt felelős és ebből következően mérsékelt politizálást folytat.

Ezen jellemzők alapján ez tűnhet a legkiegyensúlyozottabb pártrendszernek, ezért instabil országokban sokan azt hihetik, hogy a pártrendszer e
típusának bevezetése stabilizálja az országot. A gyakorlatban azonban ennek ellentettje bizonyosodott be. Modernizálódó multipoláris pártrendszerű
országokban a bipolaritásra való áttérés politikai katasztrófához vezetett (pl. Chile). A társadalmi instabilitás és a pártpolitikai bipolaritás tehát nem
„keresztezhető” egymással, a kétpártrendszert nem lehet mint kívánatos modellt „bevezetni”, illetve a kétpárti rendszer önmagában nem jelent stabil
politikai és társadalmi rendszert.

A kétpártrendszer a kis „véleményszóródással” megáldott országokban működik, tehát ahol nem széles a véleményskála. Másrészt a lakosság
széles rétegeinek véleménye közép felé tendál. Egyrészt tehát ezek már magának a kétpártrendszer létének is előfeltételei, másrészt viszont maga
a kétpártrendszer is megerősíti ezt a stabilitást. Mivel a konszenzus így a kétpárti rendszernek egyaránt előfeltétele és következménye is, ezzel
magyarázható, miért „nehéz” típus ez a pártrendszer. A rendszer centripetális jellege és működése azt jelenti hogy mindkét, közel egyformán erős
nagy pártnak aggregatív ügynökségnek kell lennie, ha győzni akar. Azaz a társadalom legszélesebb rétegeit kell integrálni a saját „szervezetébe”,
saját támogatói sorába, amihez rendkívül erős kompromisszum- és konszenzusteremtési képességekkel kell rendelkeznie.

Végül meg kell jegyezni, hogy ezekben az országokban egyéni választókerületi rendszer van, és ez a relatív többséget abszolút többségbe fordítja át.

4. Mérsékelt többpártrendszer

A mérsékelt pluralizmus jellemzői között Sartori a következőket említi: 1. Nem kétpárti, de kétpólusú koalíciós forma. 2. Centripetális típusú verseny
van. 3. Relatíve kis ideológiai különbség van a releváns pártok között.
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Az előzőekből következik, hogy a mérsékelt pluralizmust a kétpárti rendszertől a koalíciós kormányzás különbözteti meg. A rendszerben részt vevő 3-5
releváns párt tehát kétpólusú rendszert hoz létre, melyben a koalíciós kormányzás alternatív koalíciókban jelenik meg. A koalíciók megszilárdulása,
esetleg szervezeti szintű kapcsolatok erőssége, tartóssága esetén nehéz megkülönböztetni a kétpárti rendszertől. Könnyű azonban megkülönböztetni
a polarizált plurális rendszertől. Így, míg a polarizált rendszereket a rendszerellenes párt(ok) léte, a kormányzatot támadó kétoldalú ellenzék együttes
jelenléte, a kis pártok „felelőtlensége” és a kormányzati koalícióra való alkalmatlansága jellemzi, addig ezeket a mérsékelt pluralizmus rendszerében
nem találhatjuk meg.

Végül meg kell említeni, hogy bár negyed évszázadon keresztül a mérsékelt pluralizmus létező és rugalmas formációnak bizonyult kb. 10 országban,
több helyen nem bizonyult stabil rendszernek. Így centripetális verseny esetén kétpárti, centrifugális verseny esetén viszont predomináns rendszerré
alakulhat át. Ilyen változások zajlottak pl. Norvégiában, Svédországban. (Igaz, mint láthattuk, ezekben az országokban a predomináns rendszernél
csak atipikus, „enyhébb” esetéről beszélhetünk, mivel az abszolút többség elnyerése hiányzott, így kisebbségi kormányzás alakult ki.) A mérsékelt
pluralisztikus rendszerek közé tartoznak pl. NSZK és Belgium pártrendszerei.

5. Polarizált többpártrendszer

Első megközelítésben ezt a rendszert is lehet – részben – jellemezni a pártok számával. Úgy tűnik, hogy a pártrendszer működési mechanizmusa
5 párt körül, 5 párt felett változik. Természetesen ebben az esetben is csak a releváns pártok száma a sorsdöntő, tehát azoké, melyek „koalíciós”
vagy legalább ún. „zsarolási” potenciállal rendelkeznek. Másik azonnal szembetűnő jellemző az ideológiai síkon mutatkozik. Sartori azonban ennél
lényegesen részletesebben, 8 jellemző jegy felsorolásával próbál rávilágítani a polarizáltan plurális pártrendszerek működésére. (Ez azonban nem
fontossági sorrend!)

1. A polarizált rendszer fontos jellemzője a rendszerellenes pártok jelenléte. Tágabb értelemben akkor rendszerellenes egy párt, ha aláássa
azon rendszer legitimitását, amelyet támad. Szűkebben értelmezve: a rendszerellenes párt nem a kormányt szeretné megváltoztatni, nem a
kormányzati rendszert, nem egy adott konkrét kérdésben ellenzék, hanem elvi ellenzék. A rendszerellenes pártok nagy ideológiai különbséggel
idegen ideológiát képviselnek. A rendszerellenes attitűd igen széles skálájú lehet az „egyszerű” elidegenedéstől a tiltakozásig. Meg kell
különböztetnünk a rendszerellenesség és a forradalmiság, valamint a rendszerellenesség és a rendszeren kívüliség kategóriáit. Minden forradalmi
párt rendszerellenes, de ez fordítva nem igaz. Ugyanakkor, rendszerellenes pártok nem csak rendszeren kívüliek lehetnek. (Pl. léteznek Nyugat-
Európában parlamenten belüli kommunista pártok is.)

2. A polarizált rendszerek másik igen jól észrevehető, tipikus jellemzője a kétoldalú ellenzék léte. A kormányzó pártkoalíciót mindkét oldalról támadja
az ellenzék, de ideológiai ellentéteik miatt azok nem tudnak egyesülten a kormányzatra támadni.

3. A polarizált pluralizmus egy párt vagy pártok egy csoportjának a centrumban történő elhelyezkedésével jellemezhető. A centrumban elhelyezkedő
párt vagy pártcsoport funkciója a rendszeren belüli közvetítés. Ugyanakkor a párt(ok) jelenléte a centrumban elriaszt a hatalom központosításától,
és működésbe lépnek az ezt ellensúlyozni kívánó centripetális erők.

4. A negyedik jellemző maga az ideológiai polarizáció, melyben szakadék választja el egymástól az egyes pártok ideológiáját, a konszenzus
lehetősége kicsi, a rendszer legitimációja erősen kérdéses. A pártok ellentéteiket ideológiai síkra helyezik át. A centrumban „levés” nem egyszerűen
következménye lesz, hanem okává is válik a polarizációnak.
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5. A centrifugális erők uralkodnak el a centripetális erők felett. Jellemző tendencia a centrum folyamatos gyengülése. (Ugyanakkor ezzel ellentétes
tendenciák is hatnak.)

6. A következő jellemző az eredendő ideológiai mintázat megléte. A politika azért átideologizált, mert a társadalom is átideologizált. Az objektív
gazdasági-társadalmi-kulturális-ideológiai megosztottságok meghatározzák a pártrendszert, miközben a pártok is ideológiai árnyékot vetnek vissza
a társadalomra.

Az ideológiának monolit rendszerben a magas érzelmi elkötelezettség a jellemzője a politikában. A plurális rendszerekben az ideológia mint
partikuláris gondolkodásmód jelentkezik, ami erősen kulturális gyökerű. A racionális gondolkodásmód ezzel gyökeresen ellentétes, és az
empirikus-pragmatikus gyökerű gondolkodásmódban az ideológia nem tud igazán gyökeret verni. A kis pártok a nagyokat vádolják – és fordítva –
az ideologizáltság magas foka miatt. (A gyakorlatban pl. Olaszországban a kereszténydemokratáknak ideológiai és pragmatikus szárnya is van.)

7. A polarizált rendszer következő – Sartori által említett – jellemzője a nem felelős ellenzék léte. Ennek két oldala van: egyrészt a kormányzó
centrális párt(ok) nincsenek kitéve alternatív versengésnek. Másrészt viszont az extrém pártok – melyek ellenzik a rendszert – ki vannak zárva
a hatalmi váltógazdaságból. Az ellenzék akkor és azzal válik felelőssé, ha lehetősége van potenciálisan, hogy végrehajtsa azt, amit kíván. Így
annál valószínűbb, hogy „felelőtlenné” válik, minél kisebb az esélye a kormányra jutásra. Másrészről a kormányzati koalícióban a változások, a
civódások elmossák a kormányzaton belüli felelősséget is a részt vevő koalíciós partnerek között, és ez is a „felelőtlenséget” növeli.

8. A polarizált rendszer további jellemzője a túllicitálás politikája. A politikai verseny megköveteli a verseny szabályainak létét is. Ennek megsértői
„unfair” versenyt folytatnak, a felelőtlen ellenzék a túllicitálásba, ígéretinflációba kergeti a rendszert. A versenyben a ténylegesen elosztható kínálat
nem, az ígért kínálat viszont nő. Így végül is inflációs egyensúlyhiány lép fel.

Érdekes összetevőre világít rá Sartori, amikor megjegyzi, hogy a nyilvános politizálás épp az ideologizáltságot növeli. A nem nyilvános politikában
ugyanis lehet közvetlenül pragmatikusan alkudozni, de mikor a vezetők kilépnek a nyilvánosság elé, akkor saját ideológiai hálójukba zavarják
bele önmagukat „image”-ük építése érdekében. Igen lényeges tehát a nyilvános és a nem nyilvános politizálás közötti egyensúly. A politikai elit
és az értelmiség átlátja ezeket a folyamatokat valamelyest, de a tömegek és a tömegkommunikáció szintjéig már nem adják tovább. Az elitek
szintjén nem nyilvánosan kompromisszumok alakulnak ki a különböző társadalmi csoportok között, és ezek képesek ellensúlyozni a tömegek
szintjén a társadalmi csoportok között nyilvánosan meglévő centrifugális tendenciákat. A relegitimáció és a centripetális konvergencia így tehát
az elit szintjén és nem nyilvánosan jön létre, ami kívülről instabilabbnak mutatja a rendszert, mint amilyen valójában.

G. Sartori megjegyzi, hogy természetesen vannak átmeneti, átalakuló pártrendszerek is. A tipológia legfontosabb ismérve tehát nem a pártok száma,
hanem a pártok egymás közötti interakciója, politikai-hatalmi viszonya. G. Sartori különbséget tesz a pártrendszeren belül az ún. „releváns pártok”
és a „nem releváns” pártok között. Releváns pártok azok, amelyeknek vagy kormányzási potenciáljuk van, tehát tagjai a kormánykoalíciónak, vagy
reális esélyük van arra, hogy azzá váljanak, akár átmenetileg is. A releváns pártok másik csoportjába a „zsarolási” potenciállal rendelkező pártok
tartoznak, amelyeknek ugyan nincs kormányzási potenciáljuk, de a parlamentben erősen befolyásolhatják a kormányzatot, esetleg „vétó”-jogukkal
megakadályozhatják bizonyos döntések megszületését vagy végrehajtását.

IX.Több szempontú pártrendszer-tipológiák (Robert Dahl, Jean Blondel, Stein Rokkan)
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1. Csoportosítási szempontok

A pártrendszerek csoportosításának legkézenfekvőbb alapja: a pártok száma. Ugyanakkor a pártok száma alapján történő csoportosítás nem sokat
árul el egy ország pártrendszerének tartalmáról.

A pártrendszer-tipológiák akkor adnak többet, és akkor van magyarázó és karakterizáló erejük, ha a pártok számán túl figyelembe veszik a következő
szempontokat:

2. a. Időbeliség vagy időtényező

Figyelembe kell venni a pártrendszerek időbeli stabilitását vagy változékonyságát, a parlamentbe belépő és kilépő pártok számát, a releváns
pártok körének változását. Legalább három választási cikluson keresztül kell vizsgálni a pártrendszereket, változatlan választási rendszerek és
szabályok mellett, ahhoz, hogy tudományosan elfogadható következtetéseket lehessen levonni.

b. A relevancia

A parlamentbe – a vizsgált időszakban – éppen bekerült pártok mellett a parlamenti bekerülésért eséllyel versenyző pártokat is figyelembe kell
venni a pártrendszer leírásakor; vagy éppen ki kell zárni őket, mivel a semmiféle jelentőséggel nem bíró kispártok, választási pártok a pártok
számának növelésén vagy csökkentésén kívül semmiféle relevanciával nem rendelkeznek a pártrendszer meghatározásában.

c. A választási rendszer stabilitása vagy változása

A választási rendszer megváltozása alapvetően befolyásolja a pártrendszer alakulását. Tiszta listás, tiszta egyéni kerületek vagy különféle
vegyes rendszerek, a bekerülési küszöb változása, a jelöltállítás szabályainak a megváltozása, a politikai tagoltság és politikai törésvonalak
átalakulása, karizmatikus politikai vezetők és riválisok feltűnése stb. a pártrendszerben lényeges változásokat idézhet elő.

d. A komparatív dimenzió

A pártrendszerek csoportosításához egyrészről elegendő számú ország pártrendszerét kell vizsgálni, másrészt a pártrendszert meghatározó
történelmi és társadalmi, politikai tényezőkkel nagyrészt tisztában kell lennie a vizsgálat előtt az elemzőnek. Harmadrészt az értelmetlen,
következtetések levonására teljesen alkalmatlan összehasonlító vizsgálatokat el kell kerülni. Így például Belgium és India vagy Luxemburg és
Oroszország vagy Argentína és Horvátország pártrendszereinek az összehasonlítása nem sok értékelhető eredménnyel kecsegtet.

e. A több szempontú vizsgálat

A mértékadó és az erős magyarázó erővel bíró pártrendszer-tipológiák mind alapoztak rá ugyan, és kiinduló szempontnak tekintették a pártok
száma és esetleg a pártok nagysága (parlamenti mandátumok, a szavazatszámok) alapján történő elemzést, de túlmentek ezeken az adatokon,
és tartalmi ismérveket is figyelembe vettek a pártrendszerek csoportosítása során.

A pártrendszerek tartalmi elemeit is leginkább figyelembe vevő vizsgálati szempontok:
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• a pártok versengésének szigorúsága, vagy relatív együttműködési képessége, vagy szigorú, fegyelmezett együttműködése és szövetkezése
(lásd R. Dahl, 1966).

• A pártok számán túl a pártok nagyságának, tartós dominanciájának a figyelembevétele (lásd J. Blondel, 1968).

• Egy vagy két nagypárt dominanciája, erős versengése és a kispártok fragmentáltsága (lásd S. Rokkan, 1968).

• A pártok között meglévő ideológiai távolság (lásd G. Sartori, 1976).

3. A pártrendszerekről való gondolkodás további fejlődése (stabilitás/instabilitás és konszenzus vagy szigorúan versengő demokráciák)

A pártrendszerek osztályozásának hagyományos szempontja egyszerű kritériumon nyugszik: a versengő pártok száma. Ezen hagyományos
szempont két véglet között tett különbséget: a kétpártrendszer és többpártrendszer között (Duverger, 1954). Ezt a rendszert kapcsolták össze
a demokráciák stabilitásával és konszenzusos voltával. Ennek megfelelően a stabil és konszenzusos demokráciához a kétpártrendszereket,
míg az instabil és kevésbé konszenzusos demokráciákhoz a többpártrendszereket társították. Így a kétpártrendszereket – mely tipikusan az
Egyesült Királyságra és az Amerikai Egyesült Államokra jellemző, amelyekben változatlanul egy pártból álló kormányok alakulnak – úgy tekintették,
mint amelyekben alternatív kormányképes erők moderált versenyt folytatnak. Ezzel ellentétben a többpártrendszereket (például Franciaország,
Olaszország) – ahol gyakran koalíciós kormányok alakultak – úgy írták le, mint amelyben megakadályozzák a szavazókat abban, hogy véleményüket
közvetlenül a kormányzat tudomására hozzák, nem lépnek fel alternatív, kormányképes erők, s amelyekben olykor ideológiai ellentétek alakulnak
ki a csekély szavazóbázissal rendelkező pártok között.

A pártrendszerek és a politikai stabilitás ezen leegyszerűsítő felfogását később kihívás érte a kis európai demokráciák kutatásai nyomán. Ezek az
alakulatok rácáfoltak a korábbi dogmára: egyszerre rendelkeztek többpártrendszerrel és konszenzusos kormányzással (melyet a kétpártrendszerek
privilégiumának véltek sokáig). Ezek a megfontolások néhány kutatót arra vezettek, hogy megkíséreljék leírni a „működő” többpártrendszerek (pl.
Hollandia, Svájc) és a „nem működő”, „immobil” többpártrendszerek (pl. Olaszország) közötti különbségeket.

A két/többpártrendszer distinkció mindazonáltal kiindulópont maradt a szakirodalomban és az összehasonlító politológiában. Ez az elgondolás
természetesen csak egy a sok megközelítés közül: Duverger óta sok elgondolás született arra vonatkozóan, hogyan lehetne finomabban, egyre több
szempont alapján csoportosítani a pártrendszereket.

Robert Dahl (1966) elmozdult a kizárólag a pártok számán alapuló rendszerezéstől, és egy alternatív megoldást dolgozott ki, amely az ellenzéki pártok
versenyképességi stratégiáján alapul. Dahl különbséget tett versenyző, együttműködő és szövetkező stratégiák, valamint a választási rendszerben
és parlamenti arénában lévő ellenzék között. Ez vezetette Dahlt arra, hogy négyosztatú kategóriát dolgozzon ki, elkülönítve a szigorúan versenyző,
az együttműködő-versenyző,a szövetkező-versenyző és a szigorúan szövetkező rendszereket.

Nem sokkal ezután Jean Blondel (1968) dolgozott ki egy olyan tipológiát, amely nemcsak a versenyző pártok számára, hanem azok relatív méretére
(a tipológia későbbi finomítása után pedig a pártoknak az ideológiai térben elfoglalt helyére) is tekintettel volt. Ezek alapján Blondel négy kategóriát
különböztetett meg: kétpártrendszerek, „két és fél” pártrendszerek, többpártrendszerek domináns párttal, többpártrendszerek domináns párt nélkül.
Ez a megközelítésmód a gyakorlatban annyit tett hozzá a pártrendszerről való gondolkodáshoz, hogy finomította a többpártrendszerek tipológiáját.
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Hasonló eredményre vezetettek Stein Rokkan (1968) vizsgálódásai is a kis európai demokráciák körében, ő figyelemmel volt az egy párt
dominanciájának valószínűségére és a kisebb politikai erők megoszlására is. Tipológiája során a parlamenti pártok számán túl a parlamenti többség
és kisebbség arányát vette figyelembe. Ennek alapján Rokkan három elemből álló tipológiát fejlesztett ki:

• „brit–német típusú” pártrendszert, amelyben a rendszert a két fő párt versenye dominálta, egy harmadik, kisebb párttal kiegészülve;

• a „skandináv típusú” pártrendszert, amelyben egy nagy párt rendszeresen konfrontálódik három vagy négy kisebb párt többé-kevésbé formalizált
szövetségével, amelyek azonban nem képesek leváltani a kormányzó nagypártot;

• a „még éppen” többpártrendszert (even multi-party system), amelyben a versenyt három vagy több, egyenlő méretű párt határozza meg.

2. ábra - A brit–német pártrendszer modellje: két nagy versengő párt erős dominanciával, egy vagy több kispárt
mellett.

3. ábra - A skandináv pártrendszer modellje: egy nagypárt és vele versengő több kispárt.
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4. ábra - Két és fél pártrendszer: ami átmenet a tiszta kétpártrendszer és a sokpártrendszer között.

5. ábra - A „még éppen” többpártrendszer: három vagy több párt egyforma arányú részvétele a parlamentben.

Dahl tipológiájától eltekintve az összes korai osztályozás a pártok számára helyezte a hangsúlyt, bár néha figyelemmel voltak a pártok által
a választási rendszerben képviselt relatív súlyra is. Ilyen értelemben tehát ezen korai szerzők és tipológiáik a pártok számával és általában a
pártrendszer egészével foglalkozó, Giovanni Sartori (1976) által kifejlesztett tipológia előfutárainak tekinthetők.
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6

1. táblázat - Az ismertetett pártrendszer-tipológiák összefoglalása (Peter Mair 2004-es táblázata alapján)

Szerző Mű Az osztályozás alapvető kritériuma A leírt pártrendszerséma alapvető
típusai

Duverger

(1954)

Duverger, Maurice (1954):

Political Parties: Their Organization
and Activities in the Modern State.
London.

• a pártok száma • kétpártrendszerek, ezen belül:

• merev

• rugalmas

• többpártrendszerek
Dahl

(1966)

Dahl, Robert A. (1966):

Patterns of Opposition. In: Robert A.
Dahl (ed.): Political Oppositions in
Western Democracies. New Haven,
Conn., 332–347.

• az ellenzék versenyképessége • szigorúan versenyző

• együttműködő-versenyző

• szövetkező-versenyző

• szigorúan szövetkező
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Blondel

(1968)

Blondel, Jean (1968): Party
Systems and Patterns of
Government in Western
Democracies. Canadian Journal of
Political Science, 1/2. 180–203.

• a pártok száma

• a pártok relatív száma

• kétpártrendszerek

• „két és fél” pártrendszerek

• többpártrendszerek domináns
párt nélkül

• többpártrendszerek egy
domináns párttal

Rokkan

(1968)

Rokkan, Stein (1968): The Growth
and Structuring of Mass Politics
in Smaller European Democracies.
Comparative Studies in Society and
History, 10/2. 173–210.

• a pártok száma

• az egypárti dominancia
valószínűsége

• a kisebb politikai erők
megoszlása

• a brit–német

„1 v. 1+1” rendszer

• a skandináv „1 v. 3-4” rendszer

• még több párt rendszerek:

„1 v. 1 + 2-3”
Sartori

(1976)

Sartori, Giovanni (1976): Parties
and Party Systems: A Framework
for Analysis. Cambridge.

• a pártok száma

• ideológiai távolság

nem versengő egypártrendszerek

versengő pártrendszerek:

• kétpártrendszerek

• mérsékelt pluralizmus

• szélsőséges pluralizmus

• predomináns pártrendszerek
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12. fejezet - MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)
Az általános és az egyedi vonások a magyar pártrendszerek történeti
alakulásában

A magyarországi pártok és pártrendszerek fejlődésében megfigyelhetők azok az általános vonások, amelyek Európa többi polgári országában is
jellemezték a pártok és pártrendszerek kialakulását és korai fejlődését.

Ezek a közös vonások:

• A honorácior pártok tömeges kialakulása, a polgári átalakulás után a XIX. század közepétől.

• A kezdeti „pártok” lényegileg képviselők által – egy-egy téma, vita, közjogi kérdés, aktuális nemzetiségi vagy gazdasági ügy (pl. általános bank
létrehozása) stb. – létrehozott parlamenten belüli pártok, ún. „képviselői pártok” voltak.

• A pártok professzionalizálódása és a hivatásos politikusok megjelenése (a „politikából élő”, sajátos szaktudással rendelkező, életút-politikusok)
csak a pártfejlődés későbbi – XX. századi – időszakára volt jellemző.

• Tömegesen alakultak parlamenten kívüli „pártok”, „politikai egyesületek”, amelyek közül kevés lett parlamenti párt. Több ezer egylet, párt közül
általában 6-8 vagy maximum egy tucat párt jutott be a parlamentbe.

• A pártok professzionalizációja végül is csak a XX. században, de leginkább az első világháború után válik jellemzővé.

A pártok és a pártrendszerek modernizációja során a politikatudományban a következő fő szempontokat és modernizációs szakaszokat lehet
megkülönböztetni:

• A modern pártrendszerek kialakulásának első feltétele a pártosodás, vagyis a pártok alakításának engedélyezése, a pártalapítás szabadságának
elismerése.

• A második feltétel a pártok intézményesülése, vagyis formálisan is működő pártszervezet létrehozása, szabad tagtoborzás, nyilvántartott tagság,
parlamenten kívüli (országos, megyei, városi) szervezeti érhálózat kiépítése.

• Elfogadott pártprogram nyilvánosságra hozatala, pártsajtó és pártkiadványok létrehozása, rendszeres gyűlések, szervezeti ülések megtartása,
amelyeken a pártvezetőket és a vezető testületeket megválasztják.
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• A párt működését biztosító pártmecenatúra, adományozói kör kialakulása, vagy/és tagsági díjak szedése, a párt gazdálkodási alapjának
megteremtése.

• A pártosodás elengedhetetlen feltétele a párt stabilitása (szervezeti, időbeli, stabilitás) és folyamatos működés, tehát a párt nem csak a választások
idejére vagy egy-egy közjogi vagy politikai kérdésről való szavazásig működő szervezet.

• A pártok professzionalizálódásának feltétele a hivatásos – a politikából élő – életút-politikusok nagyszámú megjelenése a parlamentben.

• A pártok modernizációjának ismérve a szavazatokért versengő pártgépezet, kampánystáb, kommunikációs részlegek kiépítése, a szavazatok
maximalizálására törekvés, a szavazók intézményes toborzása.

• Végül a kormányzóképesség megteremtése a kormányzati hatalomért folytatott versengésben, felkészülés a kormányzásban való részvételre.

Ezen általános, a pártok és a pártrendszerek fejlődését meghatározó általános tényezők mellett konkrét történeti fejlődést tekintve teljesen egyedi,
más pártrendszerek fejlődésével szinte összevethetetlen a magyarországi pártrendszerek történeti fejlődése.

A magyarországi pártrendszer történeti egyediségét meghatározó tényezők:

• Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése (az abszolutizmus időszaka, a passzív rezisztencia stb.).

• Az azt követő abszolutizmus, a közjogi kiegyezés keresése, majd annak konkrét megvalósulása (lásd a „felirati” és a „határozati” pártok
kialakulását).

• A közjogi viták állandósulása és dominanciája 1867-től a századfordulóig.

• A megkésett polgárosodás, majd a felgyorsult polgárosodás, a kapitalista gazdasági rendszer és társadalmi berendezkedés új politikai
törésvonalainak a pártpolitikai „leképeződése”.

• A magyar pártrendszer alakulását közvetlenül meghatározó további tényezők:

• a szociáldemokrata párt megjelenése, a választójoggal nem rendelkező munkások által alapított „Nemválasztók Pártjának” megalakulása, az
Istóczy Győző és Verhovay Gyula által megalakított Országos Antiszemita Párt megszervezése és bekerülése – rövid időre – a parlamentbe, a
„zsidóbefolyás ellensúlyozására” 1883-ban, az agrárszocialista pártok megalakulása, a magyar „szabadelvű konzervatív” pártok, majd a radikális
polgári-liberális pártok létrejötte;

• az első világháború és lezárásának (a trianoni békének és Magyarország feldarabolásának) hatása a magyarországi pártrendszererre;

• a második világháború és annak hatása (a szovjet megszállással és a magyar kommunisták egyeduralomra törekvésével együtt) a magyarországi
pártrendszerre s végül
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• a kommunista és a nemzetiszocialista egypárti pártrendszerek (1919 tavaszán és nyarán, március 21-től augusztusig; 1944. október 16-tól
1945 tavaszáig, majd 1948/49-től 1989 őszéig) hosszú idejű működése, továbbá a többszöri (6-7) rendszerváltás hatása a magyarországi
pártrendszerek alakulására.

A magyarországi pártrendszerek fejlődésében kétségtelenül megtapasztalható általános vonások (pártszerveződés, a szervezett pártok, az ideológia
pártok, a tömegpártok, a hivatásos pártapparátus és pártpolitikusok dominanciája) mellett a konkrét történeti jellemző vonások a döntőek, úgyhogy
összességét tekintve a magyarországi pártrendszerek történetileg olyan egyedi társadalmi és politikai körülmények között jöttek létre és olyan
változásokon mentek keresztül, amilyenek következtében csak a konkrét magyar politikai és társadalomtörténeti folyamatokba ágyazva lehet
megérteni a magyarországi pártrendszereket.

A magyarországi pártrendszerek történelmi periodizációja
A magyarországi pártrendszerek periodizációját az 1860–67-es évektől kell kezdenünk, ami máig mintegy százötven évet ölel fel. Ebben a történelmi
időszakban Magyarország két világháborút, féltucat rendszerváltást, két forradalmat, egy ellenforradalmat és három egypárti diktatúrát élt meg.1

A magyarországi pártrendszerek történelmi periodizációja éppen ezért meglehetősen differenciált képet mutat, és sokféle korszakot ölel fel.

A modernizálódó, illetve modern pártrendszerek magyarországi periódusai:

Az első korszak: a premodern pártrendszer

Az 1867-től 1918-ig tartó, premodern, honorácior pártokból álló, lényegileg kétpólusú (kormány/ellenzék) versengő pártrendszer.

A második korszak: parlamenten kívüli átmeneti sokpártrendszer

1 A magyarország pártrendszerek politikatörténeti és párttörténeti feldolgozása során nagyon sok értékes, az adott korszakkal és annak pártrendszerével foglalkozó tudományos irodalom, feldolgozás,
dokumentum vagy gyűjtemény és a pártprogramokat közreadó könyv jelent meg.

Az egyik legutóbbi kiadvány a Magyarországi pártprogramok I–IV., melynek kötetei 1867-től 1990-ig tartalmazzák a legfontosabb magyar pártprogramokat.

Az első kötet, a Magyarországi pártprogramok 1867–1919 összesen 64 pártprogramot, program értékű kiáltványt, felhívást, határozati javaslatot tartalmaz.

A második kötetben – Magyarországi pártprogramok 1919–1944 – 67 pártprogramot adnak közre a szerkesztők, magyarázó bevezetővel.

A harmadik kötet, a Magyarországi pártprogramok 1944–1988 45 pártprogramot közöl, a negyvenéves egypártrendszer időszakának jelentősebb programjait és köztük 15 olyan pártprogramot, amelyek
az 1956-os forradalom alatt jelentek meg. A negyedik kötet, a Magyarországi pártprogramok 1988–1990 43 pártprogramot és a rendszerváltást elősegítő reformterveket, összesen 50 dokumentumot
közöl.

Az 1867 és 1990 közötti 123 év alatt keletkezett pártprogramok és dokumentumok közül a négy kötetben 226 válogatott pártprogramot, programértékű nyilatkozatot, dokumentumot közölnek a
sorozatszerkesztők. (A részletes bibliográfiai adatok a fejezet végén találhatók. A magyarországi pártlexikont előkészítő szakértők közlése szerint jelenleg több mint 2000 párt megalakulásáról vannak
adatok az 1867 és a 2008 közötti 141 éves időszakból.)
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Az 1918 őszétől 1919. március 21-ig tartó, „parlamenten kívüli” időszak zűrzavaros pártrendszere, új pártok tömeges megjelenésével, majd
megszűnésével.

A harmadik korszak: kommunista totalitárius egypártrendszer

Az 1919. március 21-től 1919 augusztusáig tartó kommunista diktatúra pártrendszere, egy bolsevik típusú kommunista párt által működtetett
totalitárius egypártrendszer.

A negyedik korszak: predomináns versengő pártrendszer

Az 1919 őszétől kialakuló, majd 1922-től stabilizálódó, a miniszterelnök, illetve a programok támogatására szerveződő predomináns pártrendszer,
amely 1944. március 19-ig, Magyarország német megszállásáig maradt fenn.

Az ötödik korszak: totalitárius nemzetiszocialista egypártrendszer

Az 1944. október 16-tól (az ország egyre kisebb részén) működő fasiszta-nemzetiszocialista diktatúra totalitárius egypártrendszere.

A hatodik korszak: korlátozott, de versengő, mérsékelten pluralista többpártrendszer Két társadalmi rendszerváltást végrehajtó pártrendszerek: az
egyik az 1944 decemberétől 1949-ig szinte folyamatosan átalakuló, korlátozott és mérsékelten pluralista, versengő többpártrendszer, a második
pártrendszerben egy kierőszakolt, kommunista rendszerváltást hajtanak végre a kormánypártok 1948–49-ben Magyarország szovjetizálása közben.

A hetedik korszak: kommunista (totalitárius, majd monopolisztikus, ezt követően hegemonisztikus) egypártrendszer

A második kommunista egypártrendszer, az 1949-es Népfront-választásoktól számítható 1989 őszéig. A kommunista egypártrendszeren belül három
jól elkülöníthető szakaszt és pártrendszert különböztethetünk meg:

1949-től 1953-ig totalitárius, 1953-tól monopolisztikus, majd a 80-as évtizedben

hegemonisztikus-pragmatikus egypártrendszer működött.

Akár külön szakasznak is tekinthetjük az 1988–1989-ben kialakult parlamenten kívüli többpártrendszert – lényegileg az Ellenzéki Kerekasztal pártjait
–, amely a politikai rendszerváltás legfontosabb feladatait – az átalakuló állampárttal együtt – végrehajtotta, és az 1990. tavaszi többpárti versengő
pártrendszer stabilizálódásáig működött.

A nyolcadik korszak: az 1990-től működő valódi versengő, mérsékelten pluralista demokratikus többpártrendszer.
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A magyarországi pártrendszerek történetének első szakasza –
premodern pártrendszer (1867–1918)

A magyarországi pártrendszerek történetének első szakasza 1867-től 1918 őszéig, a kiegyezéstől a parlament feloszlatásáig és a monarchia
összeomlásáig, a Kormányzótanács kinevezéséig tartott.

A kiegyezés előtt modern pártokról, a szó jogi és politológiai értelmében nem beszélhetünk. A pártok megalakulásának és működésének jogi alapjai
hiányoztak, működésük politikai feltételei a kiegyezésig nem léteztek.

Az 1861-es országgyűlés képviselőiből szerveződő, képviselőkből álló és eltérő nézeteket valló csoportokat kezdték Felirati Pártnak, illetve Határozati
Pártnak nevezni.2 Az 1865-ben összehívott Országgyűlésben honosodott meg – a Deák Ferenc 1865. április 16-án megjelent húsvéti cikkében
kifejtettek kapcsán – a Felirati Párt (később Deák-párt) és a Határozati Párt (az először Teleki László, majd annak öngyilkossága után Tisza Kálmán
által vezetett párt).

A két parlamenten belül kialakuló párt „képviselők pártja”-ként jött létre és maradt fenn az 1867-es kiegyezés után. A két párt nem alkotott politikai
szervezetet, hanem azon az alapon nevezték magukat és őket „pártnak”, hogy a képviselők melyik állásponton álltak, kit támogattak a közjogi vitákban.

2 Az 1861. április 2-ára Pestre egybehívott országgyűlés elé terjesztett császári leirat: az októberi diplomát (1860. október 20.) és a februári pátenst (1861. február 26.) jelölte meg az alaptörvényeknek.
Abban egyetértett minden párt, hogy a leiratban foglaltakat a nemzetnek vissza kell utasítania. Az I. Ferenc Józsefet magyar királynak el nem ismerő képviselők egy része határozat, a másik része –
Deák Ferenc javaslatának megfelelően, ragaszkodva a királlyal való érintkezés régi formájához – „felírás” vagy „felirat” formájában kívánta a császári leiratban foglaltakat visszautasítani. Deák Ferenc
„első felirati” beszédét 1861. május 13-án mondta el a képviselőházban. Deák „Felirati javaslatát” 1861. június 5-én 155 igen szavazattal, 152 ellenében fogadta el a képviselőház.
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1. ábra - A pártviszonyok alakulása a dualizmus korában

A két nagy párt átalakulások, kiválások, egyesülések és névváltoztatások után és közben a dualista korszak két meghatározó pártja maradt:

• 1867-től a Felirati Párt →#Deák-párt →#Szabadelvű Párt →#Nemzeti Munkapárt 1910-től 1918-ig.

• 1867-től a Határozati Párt (a Baloldal, Balközép és Szélsőbal vagy más néven Balszél) →# Negyvennyolcas Párt → #Függetlenségi és
Negyvennyolcas Párt →# Függetlenségi Párt →# Egyesült Független és Negyvennyolcas Párt 1918-ig.

A két nagy pártalakzat kezdetben semmiben, később is csak részben felelt meg a modern pártok és pártrendszerek kritériumainak.
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A magyarországi dualista korszak premodern pártrendszerének
jellemző vonásai

• Olyan parlamenti pártok alkotják, amelyek megválasztott képviselőkből állnak össze. A képviselők az Országgyűlés alakuló ülése előtt jegyeztetik
be magukat a

„parlamenti pártok” valamelyikébe, a megfelelő ülésrend kialakítása érdekében.

• A pártok jogilag nem léteznek, nem jegyzik be őket, s nincs szervezeti-működési szabályzatuk.

• A pártoknak nincs még írott és hosszabb távra szóló programjuk, egy-egy közjogi, gazdasági, nemzetiségi, jogállási kérdésben aktuálisan alakítják
ki álláspontjaikat és szavaznak aszerint, hogy melyik vezető politikus vagy álláspont „pártján” állanak.

• Az Országgyűlésben „képviselőcsoport”, „pártfrakció” mint szervezet és ezekhez kötődő jogosítványok nem léteztek.

• Nincs parlamenten kívüli szervezeti érhálózata, állandósult szervezeti háttere és tagsága a pártoknak.

• A párt érdemi működése a parlamentre és a sajtónyilvánosságra szorítkozik.

• A parlamenten kívüli pártélet a „pártkörökben” vagy „pártklubban” zajlik, általában valamelyik étterem, szálloda különtermében, klubszobájában.

• A pártálláspontok kialakításának, a politikai egyeztetéseknek a színterei:

– az Országház,

– a pártklub vagy „pártkör”,

– a helyi választások idejére összehívott, a jelöltállítást, támogatást, álláspontokat egyezető vacsorák, megbeszélések.

• A pártpolitizálás szélesebb integráló eszköze a pártsajtó. A politikai nyilvánosságot és a közvéleményt befolyásoló legfontosabb eszköz az újság.
A laptulajdonosok, mecénások a pártban komoly pozíciókat kaptak, a pártsajtó szerkesztőjét a pártvezetők jelölték ki.

• A pártoknak szabályzataik, tagkönyveik, nyilvántartott tagságuk, tagjainak havi tagdíjfizetési kötelezettségük nem volt.

• A képviselők nagy része földbirtokos, ügyvéd, értelmiségi foglalkozású volt, a pártok tipikus „honorácior” pártok voltak a „politikáért élő” (Max
Weber) képviselőkkel.

• Az egyéni választókerületek jelöltjeit a helyi választókerületi gyűléseken, a fontos helyi pozíciókat betöltő főispán, alispán, főszolgabíró stb. vagy
országosan ismert pártvezetők által támogatottak közül választották ki és szervezték meg a jelölt megválasztását.
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• A kezdeti közjogi viták miatt kétpólusú, egymással élesen versengő többpártrendszer jött létre, amelyben élesen szemben állt egymással a
kormánypárt és az ellenzék.

• A parlamenti képviselői-honorácior pártok mellett nagy számban alakultak nem parlamenti, gyakran kérészéletű parlamenten kívüli pártok.

Tömegével alakultak politikai egyesületek, egyletek, körök. Ezek részben az „országos” (a parlamentben működő) pártok helyi szervezetei voltak,
illetve lettek volna; részben nem pártként szerveződő, helyi politizáló „egyesülések, egyesületek” működtek, legnagyobb részük ellenzéki politizálást
folytatott.

Az „országos” párt 1870-ben kiadott programja szorgalmazta, hogy: „Alakítsunk köröket minél nagyobb számmal, városokban és faluhelyen egyaránt,
ilyen vagy amolyan név alatt, a körülményekhez képest. Alig van helység, ahol ilyen kör ne alakulhatna, s legyen e körök feladata a közmíveltség
a helyi érdekek előmozdítása mellett, a hazafias közszellem ébrentartása, s a nemzet akaratának az országgyűlési választások időközeiben is
nyilvánítása, határozatok és kérvények útján. E határozatok, e kérvények, ha mint nem kételkedünk, a haza valódi érdekeinek lesznek a kifejezése,
hathatósan gyámolítani fogják az országgyűlési ellenzék hazafias törekvéseit.” (Mérei, 1971, 190.)

A korszak politikai egyleteit részletesebben feldolgozó könyvében Szabó Dániel3 – saját összesítésére és statisztikai feldolgozására támaszkodva
– közli, hogy 1848-ban körülbelül 600 egyesület létezett, s ezek közül 210 volt politikai, politizáló egylet. 1878-ban az egyletek száma már elérte a
2700–2800-at, s ezek közül kb. 1000 tartozott a politizáló egyletek közé.

A dualizmus politikai szervezeti rendszerében keveredtek az országos, a megyei pártszervezetek és politikai egyesületek, egyletek és a politikai
körök.

A kormánypártok helyi politikai szervezetei szinte kizárólag a választások lebonyolításában és megszervezésében vettek részt. A nagyobb számban
működő ellenzéki egyletek fő feladata a politikai felvilágosítás és nevelés, a helyi politikai élet szervezése volt. Érthetően nagyobb és folyamatosabb
politikai élet zajlott az ellenzéki politikai egyletekben, mint a kormányzó pártokhoz kötődőkben.

Ideológiai és világnézeti pártok
A közjogi viták alapján rendeződött kormányzó és ellenzéki, időnként szétváló, egyesülő, nevet változtató országos pártok mellett történetileg rövid idő
alatt megjelentek az ideológiai alapon szerveződött pártok, az „érdekpártok”, a „választókerületi pártok”, a választókerületi szavazásokat előkészítő,
azon kampányoló honorácior pártok.

• Parlamenten kívüli pártként szerveződött meg a munkások pártja. Elsőként a munkáspártok elődjének tekinthető Buda-Pesti Munkásegylet, majd
a már a munkások számára is kiterjedő általános választójogot követelő Általános Munkásegylet 1868-ban. 1878-ban alakult meg a Nemválasztók
Pártja (parlamenten kívüli párt, mivel választójoguk a munkásoknak még nem volt), majd a Magyarországi Munkáspárt. A két párt egyesülése
után – Általános Munkáspárt (1880) néven – a legjelentősebb lépés a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása volt 1890-ben. A párt

3 Szabó Dániel: Rendi képviselettől a polgári parlamentarizmusig. III. rész: A pártok. In: Boros Zsuzsanna – Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944). Korona Kiadó, Budapest,
1999, 75.
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elsősorban a németországi szocialista mozgalom célkitűzéseit vette alapul saját programjának kidolgozásakor, elfogadva a marxizmus alaptételeit,
a kapitalizmus megdöntésére irányuló forradalmi osztályharcot.

Ezzel a párttal jelent meg a premodern magyar pártrendszerben az első modern párt, saját programmal, szervezettel, pártszabályzattal, toborzott és
nyilvántartott tagsággal, párttagdíj-fizetési kötelezettséggel. Politikai súlya és szerepe azonban – főleg vidéken – csekély volt.

• A közjogi alapon szerveződött pártoktól eltérő világnézeti-ideológiai pártként alakult meg 1883-ban az Istóczy Győző és Verhovay Gyula által
létrehozott Országos Antiszemita Párt. A „politikai antiszemitizmus” pártja – programja szerint – a „zsidóbefolyás” ellensúlyozására jött létre.
Az antikapitalista pártprogram egyenlőségjelet tett a zsidóság és a kapitalizmus közé. Bár Istóczy pártja az 1884-es választásokon bekerült a
parlamentbe, az összes képviselői hely 4%-át (17 parlamenti hely) tudta csak megszerezni. A párt később kettészakadt, több antiszemita politikai
csoportra bomlott szét, majd eljelentéktelenedett és megszüntette tevékenységét.

• Sikeresebb és időtállóbb kezdeményezés volt a politikai-világnézeti alapon álló katolikus pártok megjelenése és szaporodása különösen XIII. Leó
pápa 1891-ben kibocsátott Rerum novarum kezdetű körlevele után.

1895-ben bontott zászlót a Katolikus Néppárt (később Néppárt), majd a Gieswein Sándor győri kanonok és Prohászka Ottokár székesfehérvári
püspök által alapított Keresztényszocialista Párt. A keresztény konzervativizmus pártjai markáns ideológiai-világnézeti pártok voltak.

• Az 1890-es években kezdődött az agrárérdeket képviselő paraszt- és gazdapártok szerveződése. A paraszt- és gazdatársadalom –
összefüggésben az agrártársadalom erős és markáns belső rétegezettségével – nem tudott olyan egységes pártot létrehozni, mint a munkások
szociáldemokrata pártja.

• A polgári radikális szervezetek megalakulását jelentős részben az 1883-ban Istóczy Győző által megalakított – de rövid időn belül széteső és
dezintegrálódó – Országos Antiszemita Párt gerjesztette.

Vezető magyar politikusok demonstratív módon kiálltak a zsidóság védelmében. A tiszaeszlári per kapcsán indult – és a sajtó által gerjesztett –
antiszemita hangulat ellen lépett fel többek között – a per idején – Andrássy Gyula, azt hangoztatva, hogy Magyarországnak nem kevesebb, hanem
még több zsidóra lenne szüksége. Tisza Kálmán a parlamentben határolta el magát Istóczytól és a vérvádtól. Kossuth Lajos az emigrációból üzente,
hogy „az antisemitikus agitatiót mint a XIX-ik század embere szégyelem; mint magyar restellem, mint hazafi kárhoztatom”.4

A századfordulón a keresztény–zsidó szembenállás, a dzsentri–zsidó kérdés és a kapitalizmust a zsidósággal azonosító felfogások kapcsán
megjelentek a zsidósághoz kötődő szerveztek, pártok, folyóiratok, politikai egyesületek. Ilyenek voltak az 1900. január 1-jén útjára indított Huszadik
Század című folyóirat, a folyóirat törzsgárdájából a Társadalomtudományi Társaság. Vázsonyi Vilmos jó nevű pesti ügyvéd Demokrata Párt néven
új pártot alapított, amelynek bázisát főleg a fővárosi zsidó kis- és középpolgárság adta.

A zömmel zsidó származású radikális demokraták szellemi vezetője hamarosan Jászi Oszkár lett (a Társadalomtudományi Társaság főtitkára, a
Huszadik Század című folyóirat szerkesztője), aki 1914. június 6-án megalapította az Országos Polgári Radikális Pártot. A párt programjában radikális

4 Az összegzést és az idézeteket lásd Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 73–74.
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változásokat követelt gazdasági téren, az egykori javak szekularizálását, a hitbizományok eltörlését, az általános és titkos választójog bevezetését,
a bíráskodás demokratizálását.

* * *

A premodern magyarországi pártrendszerben a huszadik század elejére már egy sokpárti parlamenti és tömegesnek tekinthető, aktívan politizáló
parlamenten kívüli pártrendszer alakult ki. A közjogi pártképző elem háttérbe szorult és megjelentek a modernizálódó pártok, amelyek már ideológiai,
világnézeti alapon szerveződtek és réteg- és osztályérdekeket integráltak és képviseltek.

A kezdeti premodern pártrendszerben a pártok közötti közjogi törésvonal eljelentéktelenedett, és helyette kiéleződtek a társadalmi, ideológiai
törésvonalak. Az egymással versengő pártcsaládok

– a konzervatív, majd újkonzervatív (antiliberális) pártok,

– a szabadelvű konzervatív pártok,

– a hazafias-patrióta pártok és politikai egyletek,

– a szocialista-marxista munkáspártok,

– az agrárérdekeket képviselő agrárszocialista pártok, továbbá a radikális gazdapártok,

– a liberális, majd radikális liberális pártok voltak.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az első magyarországi pártrendszer, amely az 1865–67-es viták alapján alakult ki és 1918-ig létezett, alapvető
jellemzőit tekintve:

• olyan premodern parlamenti pártrendszer volt, amely a korszak közjogi vitái és az az alapján kialakított politikai álláspontok mentén szerveződött
meg, zömmel a közjogi kérdésekben kialakult két fő platformhoz csatlakozó képviselői pártok alakultak ki, a képviselők megválasztásuk után a
parlamentben vetették jegyzékbe magukat;



MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)

283

2. ábra - Premodern pártrendszer (1867–1918)

• a képviselőházi pártrendszert két laza szerveződésű, képviselők által alapított közjogi képviselői párt uralta, tehát tulajdonképpen parlamenti
versengő kétpártrendszer volt, a pártok nem alkottak szervezett parlamenti frakciót, parlamenti frakciószabályok, előírások és frakciójogok nem
voltak;

• az alapvetően kétpárti pártrendszer pártjai képviselői pártok, szerveződésüket, működésüket és vezető politikusaikat illetően premodern honorácior
pártok voltak, honorácior jellegű protopártok voltak: nyilvántartott tagság és országos szervezeti hálózat nélkül működtek;

• nagy számban alakultak meg (főleg az 1880-as évektől) parlamenten kívüli pártok, amelyeknek túlnyomó többsége nem tudott bejutni a
parlamentbe;
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• a pártrendszerbe fokozatosan léptek be az ideológiai-világnézeti és az osztály- és rétegpártok, szervezett és nyilvántartott tagsággal működő párt
az MSZDP és az Országos Antiszemita Párt volt csupán;

• a pártok vitatkozó, egyeztető szervei a „pártklubok” voltak, amelyek a fővárosban és a helyi választókerületek nagyobb városaiban működtek.

A magyarországi pártrendszer 1918 októbere és 1919 márciusa között
1918 őszén, az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása, a dualista államrendszer megszűnése, Ausztria és Magyarország közjogi kapcsolatának
az eltűnése után a pártok közötti „közjogi” politikai törésvonal és megosztottság megszűnt.

A magyar pártrendszerben nemcsak új pártok, hanem új típusú pártok alakultak meg, aminek következtében teljesen átalakult a magyarországi
pártrendszer. Domináns pártokká az ideológiai-világnézeti alapon szerveződött pártok váltak.

A korábbi – főleg közjogi – viták alapján kialakult kétpólusú pártrendszer sok központú pártrendszerré vált, egymástól élesen elkülönülő és alapvető
kérdésekben eltérő ideológiát valló pártok bonyolult rendszere jött létre.

Az 1918. októberi polgári forradalmat megelőző korszak nagy pártjai – így pl. a Tisza István által 1906-ban létrehozott, 1910-től 1918-ig kormányzó
Nemzeti Munkapárt – megszűntek.

A parlamenten kívül létrejött nagyszámú pártok ideológiai-világnézeti pártok voltak.

A pártrendszeren belül kialakuló releváns pártok és pártcsaládok 1918–19-ben
Baloldali szocialista és kommunista pártok

• Az ideológiai pártok közül az 1890-ben megalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) képviselte a történelmi fennmaradást, a
politikai-ideológiai kontinuitást a pártrendszerben.

A párt Elvi Nyilatkozata – az osztrák és a német munkáspártok példáját követve – osztályharcos, forradalmi pártként deklarálta önmagát. A párt
célja az osztály- és magántulajdon nélküli szocialista társadalom megteremtése, a munkások érdekeinek védelme. A párt szervezeti bázisát a
szakszervezetek adták.

• 1918. november 24-én Kun Béla vezetésével alakult meg a Kommunisták Magyarországi Pártja az MSZDP szélsőbaloldali politikusaiból, az
Oroszországból hazatért és Lenin politikáját követő bolsevik mentalitású politikai ismeretlenekből és a radikális polgári értelmiségiek egy részéből.
Ideológiájuk alapja a marxista tudományos szocializmus, politikájuk eszköze a kíméletlen és megalkuvás nélküli osztályharc, célja a proletariátus
diktatúrájának a megteremtése. Lényegét tekintve a KMP bolsevik típusú kommunista-leninista párt volt.

• 1921. március 21-én az MSZDP és az KMP vezető politikusaiból jött létre a Magyarországi Szocialista Párt, az első „állampárt”. A párt nevében
a Forradalmi Kormányzótanács gyakorolta a diktatórikus párthatalmat. (A párt 1919. júniusi kongresszusán a nevét Szocialista-Kommunista
Munkások Magyarországi Pártjára változtatta.)



MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)

285

Katolikus – keresztény – nemzeti pártok

• Nagyszámú pártcsaládot alkottak – már a XIX. század utolsó évtizedétől létrejövő – a nemzeti és polgári értékrendhez ragaszkodó katolikus
világnézetre és erkölcsi értékekre támaszkodó „keresztény pártok”. Keresztény nemzeti irányzatként határozták meg magukat, ideológiájuk és
politikájuk lényege a politikai katolicizmus volt. Legmarkánsabb pártja ennek az irányzatnak a Keresztényszocialista Néppárt volt. (Részletesebben
tankönyvünk A politikai ideológiák című fejezetében mutatjuk be őket.)

Agrárius és agrárszocialista pártok

• Új típusú és nagyszámú pártcsaládot alkottak egyrészt az agrárszocialista és a kisgazda, földműves rétegpártok. Céljuk az agrárius érdekek és a
polgári értékek hatékonyabb képviselete és érvényesítése volt. Ezen pártcsalád legjelentősebb szervezete a (több elődpártból alakult) Nagyatádi
Szabó István által vezetett Országos Kisgazda- és Földmíves Párt (1918. január 6.) volt.

A keresztény és kisgazdapárt(ok) valódi ideológiai és politikai alternatívát jelentettek az erősödő szocialista-kommunista pártprogrammal és politikával
szemben.

A keresztény és a kisgazda-, az agrárszocialista pártok gyűjtőpártként, néppártként szerveződtek, széles társadalmi rétegeket és csoportokat kívántak
megnyerni, támogató háttérszervezeteik és a hozzájuk kapcsolódó politikai támogatóik, a paraszttársadalom szinte minden rétegéből kerültek ki.

A tanácsköztársaság idején, a frissiben szerveződött politikai „ellenforradalmi” szervezetek közül többen – így a Magyar Országos Véderő Egylet
(MOVE), az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME) és más civil politikai szervezetek és egyletek – kapcsolódtak – a forradalmi átalakulással szemben
– a keresztény, polgári és nemzeti értékek harcos képviseletére létrejött mozgalmakhoz.

A pártrendszer politikai-ideológiai polarizációja folytatódott, a pártrendszer strukturálisan, ideológiai és világnézeti alapon nemcsak sokpárti, hanem
sokféle világnézetű, erősen polarizált pártrendszerré alakult át.

Nemzeti és szabadelvű konzervatív pártok

A politikai polarizációt növelte az is, hogy 1919. január végén a kormányzó Függetlenségi Párt kettészakadt. A párt többsége – Lovászy Márton
liberális irányvonalát követve – kivált a pártból, és Függetlenségi 48-as Párt néven ellenzékbe vonult. Károlyi hívei – bár bennmaradtak a koalícióban
– Országos Függetlenségi és Károlyi Párt néven új pártot alakítottak.

A korábbi nemzeti és konzervatív-liberális politikusok 1919. február közepén – gróf Bethlen István vezetésével – megalakították a Nemzeti Egyesülés
Pártját. A párt ideológiája és politikája határozottan forradalomellenes volt. Nemzeti összefogást, osztálybékét hirdetett, a hagyományok, a nemzeti
elkötelezettség és a demokratikus haladás összeegyeztetését hirdették.

A dualizmus pártrendszere és a Tanácsköztársaság egypártrendszere közötti átmeneti időszakban – 1918 októbere és 1919. március 21-e között
– egy viharos gyorsasággal átalakuló és átmeneti sokpártrendszer alakult ki Magyarországon. Az átalakuló és átmeneti pártrendszer jellemzőit a
következőkben foglalhatjuk össze:

• a dualizmus időszakának meghatározó pártjai szétesnek, szétválnak, átalakulnak,
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• tömeges számban jönnek létre új és újabb pártok,

• a pártrendszeren belül egymástól élesen elkülönülő pártcsaládok és politikai szervezetek, mozgalmak és a pártok hátterét jelentő civil
háttérszervezetek alakulnak ki,

• nemcsak sokpárti pártrendszer, hanem sokféle ideológia centrumot felmutató, ideológiailag is erősen tagolt, fragmentált, szélsőségében pluralista
pártrendszer alakult ki,

• a pártok jelentős szervezeti változáson mentek keresztül, jellemzően a parlamenten kívüli gyűjtőpártok, néppártok uralták a politikai életet,

• a közjogi viták alapján kialakult politikai törésvonalak okafogyottá és értelmezhetetlenné váltak a monarchia szétesése, a dualista államszervezet
megszűnése után.

A fő politikai törésvonalak, amelyek alapján a pártok, pártcsaládok elváltak egymástól

– a konzervatív-liberális értékrendet valló pártok és szemben velük a radikális, sőt forradalmi változásokat követelő pártok közötti törésvonal,

– a régi és a reformista konzervatívok szembenállása,

– a konzervatív-liberális és a szociáldemokrata, majd a kommunista pártok közötti elvi – kibékíthetetlen – ellentéten alapuló törésvonal,

– az agrárérdekek képviselete kapcsán szerveződő agrárszocialista és kisgazdapártok fellépése által előidézett politikai ellentétek,

– a politikai katolicizmus és a szocialista, továbbá a polgári radikális pártok közötti törésvonal,

– a zsidókérdés kapcsán kialakult ellentétek, a polgári radikálisokhoz való viszony és ellentét kiéleződése,

– a nemzetiségi kérdés megoldása és kezelése kapcsán kialakult politikai törésvonal a pártok között,

– a rendszerreformokat hirdető és elfogadó pártok és a forradalmi jellegű rendszerváltást (kapitalizmusból szocializmusba) követelő pártok közötti
törésvonal,

– az erősödő társadalmi feszültségek kapcsán kialakuló baloldali és jobboldali szocialista (munkás- és agrárszocialista) mozgalmak és pártok
szembenállása,

– és végül a monarchia szétesése és a háború utáni helyzet mikénti kezelése és értékelése (monarchia vagy köztársaság, a hadsereg leszerelése
vagy fenntartása stb.) kapcsán kialakult éles pártellentétek.

A hatalmas számú pártok konglomerátumát alkotó, teljesen dezintegrált, sokcentrumú pártrendszerben egyszerre voltak jelen, illetve jöttek létre a
szétesett, részben lebénult, dezintegrálódott pártalakzatok és pártmaradványok, részben pedig radikális változásokat hirdető, harcos küldetéstudattal
rendelkező, jól szervezett, tömeges háttérszervezetekkel (szakszervezetek, fajvédő mozgalmak, irredenta csoportosulások, agráriánus- és munkás-
szocialista ideológiai szervezeti hálózatok, a keresztényszocializmus bázisát adó szakszervezetek, egyletek, szövetségek stb.) rendelkező pártok.
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Az átmeneti magyar pártrendszerben egymástól alapvetően eltérő pártprogramok és pártpolitikák alapján végletesen kiéleződő pártversengés alakult
ki, teljesen kiszámíthatatlan kimenetellel. Az államszervezet lebénulása, a hadsereg szétesése és a jövő teljes kiszámíthatatlansága kedvezett
a legradikálisabb programmal fellépő és a legszervezettebb párt/pártok (az MSZDP és a KMP) hatalomszerző fellépésének. Az 1918-as polgári
forradalomból „rohantunk” az 1919. márciusi egypárti diktatúrába.

A magyarországi pártrendszer 1919 márciusa és 1919 augusztusa
között. Az első egypárti totalitárius diktatúra Magyarországon

A zűrzavaros magyarországi átmeneti pártrendszerből 1919. március 21-én létrejött a magyar történelem első egypártrendszere.

Közvetlen előzménye az 1918. november 24-én megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjának (KMP) és az 1890-ben létrejött Magyarországi
Szociáldemokrata Pártnak (MSZDP) az egyesülése volt.

A KMP lapja, a Vörös Újság 1918. december 7-én jelentette meg a párt programját: Osztályharcot! címmel. A program egyébként megegyezett az
oroszországi kommunista (bolsevik) párt programjával, amit a szövegben közöltek is.

Tézisei: A kapitalizmus megérett a bukásra. Az egyetlen kiút a szocializmus. Elérkezett az ideje a szocializmus megvalósításának. A proletariátus
érzi az erőt és az akaratot a szocializmus megvalósítására. A proletariátust csak a kommunisták pártja vezetheti, amely felkészíti a munkásosztályt
a proletárforradalomra.

Ezzel a párttal és programmal egyesült 1919. március 21-én a legnagyobb és a legszervezettebb magyar párt, az MSZDP.

Az egyesült párt neve Magyarországi Szocialista Párt, amely egyúttal létrehozta a Forradalmi Kormányzótanácsot is. A Kormányzótanács alkotta és
testesítette meg a pártállam legfelső hatalmi szervezetét.

A Kormányzótanács 1919. március 22-én hozta nyilvánosságra a Mindenkihez! című kiáltványát, amely alá Károlyi Mihály nevét írták oda, aki a
kiáltványt egyébként saját kezűleg nem írta alá.

A kiáltvány leszögezi: Magyarország proletársága a kezébe vesz minden hatalmat. Az országot az összeomlástól csak a szocializmus és a
kommunizmus mentheti meg. Ennek egyetlen eszköze maradt, a proletárság diktatúrája, a munkások és a földműves szegények uralma. Az „egyetlen
proletárpárt fogadja magába ezután az ország minden dolgozó férfiját és asszonyát”. (A két párt ténylegesen március 26-án egyesült.) A párt
megbízásából a kormányhatalmat a Forradalmi Kormányzótanács veszi át. A törvényhozói, a végrehajtói és a bíráskodási hatalmat a munkás-,
paraszt- és katonatanácsok diktatúrája gyakorolja.

Feloszlattak és betiltottak minden pártot és politikai szervezetet. Feloszlatták a régi közigazgatási, bírósági szervezeteket, és 3-3 tagból álló forradalmi
törvényszékeket hoztak létre az ítéletek meghozatalára.
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Az egypárti totalitárius hatalom feloszlatta a rendőrséget és a csendőrséget, és helyettük létrehozta a Vörös Őrséget. A Vörös Őrség mellett önállóan
működött a „Lenin-fiúk” elnevezésű terrorista különítmény. A mintegy kétszáz, zömmel tengerészekből álló alakulat a forradalmi terror leghírhedtebb
szervezete volt. Ők működtették a ún. „halálvonatokat”, az országban mozgó páncélvonatokat.

A termelési eszközöket és a mezőgazdasági közép- és nagybirtokokat, minden tartozékukkal együtt államosították, a kereskedelmet „zár alá vették”,
bevezették a termelés központi irányítását. A proletárdiktatúra hatalmi szervezete egyesítette az irányító párt hatalmát, az állami, a kormányzati, a
törvényhozási és a katonai hatalmat egyaránt.

3. ábra - A tanácsköztársaság totalitárius pártállami rendszere 1919. március – 1919. augusztus

A pártállami forradalmi diktatúra ideológiai alapja a marxi tudományos szocializmus elmélete volt, a hatalmi rendszer működtetésének a mintája pedig
a lenini bolsevik típusú élcsapatpárt és az általa létrehozott totalitárius társadalmi berendezkedés. Az új és egyetlen párt – június közepén tartott
kongresszusán – megváltoztatta a nevét: Szocialista Kommunista Munkások Magyarországi Pártja névre. Másfél hónap múlva, Magyarország első
egypártrendszere és az első bolsevik típusú kommunista pártdiktatúra (összesen 133 napi működés után) összeomlott.

A magyarországi pártrendszer a Horthy-korszakban (1920–1944)
A magyarországi pártrendszer az 1918–19-es „parlament nélküli” időszak átmeneti pártrendszere, majd a Tanácsköztársaság totalitárius
egypártrendszere után 1920–22-re stabilizálódott, és lényegileg 1944. március 19-ig, Magyarország német megszállásáig, illetve az 1944. október
16-i Nyilaskeresztes totalitárius egypártrendszerig tartott.
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A Horthy-korszak pártrendszere tehát lényegileg az első kommunista totalitárius egypártrendszertől a nyilaskeresztes-nemzetiszocialista
egypártrendszerig tartott.

A gróf Teleki Pál rövid (1920. július 19-től 1921. április 14-ig tartó) miniszterelnöksége után – a Telekit váltó – gróf Bethlen István – mintegy tízéves –
miniszterelnökségének elején, 1922-ben alakult ki az a pártrendszer, amely azután 1944 tavaszáig lényegét tekintve fennmaradt. Ennek alapja két, a
kialakuló pártrendszert alapvetően meghatározó politikai lépés és döntés volt, egyrészt az Egyesült Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés
Pártjának a részbeni felbomlása, majd a két párt egyesítése. A Bethlen által létrehozott Egységes Párt az 1922-es választásokon a mandátumok
abszolút többségét szerezte meg (58%-ot).

A pártrendszert meghatározó második politikai döntés a választójog rendeleti úton való módosítása, amelynek következtében a szavazásra jogosultak
száma és aránya – az összlakossághoz viszonyítva – az 1917–20-as évekhez képest 29%-ra csökkent.

A szavazati joggal rendelkezők számának drasztikus csökkentése mellett, Nagy-Budapest és a törvényhatósági jogú városok kivételével
visszaállították a dualizmusbeli nyílt szavazás intézményét. A 245 képviselőből 199-et nyílt szavazással választottak meg, a szavazóknak valamivel
több mint 20%-a szavazhatott titkosan.

A korszak – egymást követő – három kormányzó pártja 1922-től 1939-ig mind az öt választáson megszerezte a parlamenti mandátumok abszolút
többségét.

1. táblázat - A kormányzó pártok mandátumai

1922-ben a mandátumok 58%-át az Egységes Párt (EP)
1926-ban a mandátumok 69%-át az Egységes Párt (EP)
1931-ben a mandátumok 64%-át a Gömbös Gyula-féle Nemzeti Egység Pártja

(NEP)
1935-ben a mandátumok 69%-át a NEP
1939-ben a mandátumok 73%-át a Magyar Élet Pártja (MÉP) szerezte meg

A három kormányzó párt lényegileg ugyanazt az ideológiát és értékrendet képviselte, tehát az egymásból egymásba átalakuló kormánypártok öt
választáson keresztül domináns parlamenti kormánypártokként működtek.

A kormányzó pártok ideológiai, politikai arculata és szervezeti rendszere
Az egymásba „átnövő” kormányzópártok (az Egységes Párt, a Nemzeti Egység Pártja, a Magyar Élet Pártja) politikai érték- és eszmerendszerét,
világ- és társadalomképét, majdan programját lényegileg a konzervatív-liberalizmus, a szabadelvű konzervativizmus határozta meg.
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A szellemi és politikai elődöket a Felirati, a Deák-párt, a Szabadelvű Párt és a Nemzeti Munkapárt (a dualizmus időszakának szintén „egymásba
átnövő” kormányzó pártjai) szellemi vonulatában találjuk meg.

Gróf Bethlen István politikai gondolkodását, társadalomszemléletét és politikai értékrendjét a „szabadelvű konzervativizmus” határozta meg.
Felfogása szerint az országot a kellő vagyoni alappal és ehhez fűződő felelősséggel, továbbá „fejlett nemzeti öntudattal és nemzeti érzéssel
rendelkező” rétegek hivatottak vezetni.

Elvetette a bal- és jobboldali radikalizmusokat egyaránt, így: a szociáldemokráciát és a mögötte levő kommunizmust, a nemzetiszocialista
radikalizmust és a liberális radikalizmust. A „tömegdemokrácia” helyett az „irányított demokrácia” híve volt, a „konzervatív demokráciát” és a jól ismert
„fontolva haladás” politikáját vallotta magáénak.

A kormányzó pártok alapeszméje és értékrendje
A predomináns pártrendszer egymásba átnövő „túlsúlyos” kormányzó pártjait, amelyek mégiscsak valódi versengő pártrendszerben és versengő
(még ha korlátozott) választásokon, valódi, kétoldalú parlamenti ellenzék mellett kormányozták huszonkét éven át az országot és határozták meg a
magyarországi pártrendszert – politikai, ideológiai érték- és eszmerendszerét illetően –, a következőkkel jellemezhetjük:

• alapeszméje és értékrendje: a szabadelvű konzervativizmus,

• meghatározó szellemisége: a keresztény hit és világnézet,

• aktív nacionalizmus, vagyis megkérdőjelezhetetlen elkötelezettség a nemzeti érdek képviselete és védelme mellett,

• a trianoni békediktátum elfogadhatatlansága és annak revíziójára törekvés,

• a mindenféle radikalizmust – a szociáldemokrata-kommunista radikalizmust, a nemzetiszocialista radikalizmust és a polgári-liberális radikalizmust
– elutasító

„fontolva haladás” politikája.

• A politikai párt feje a miniszterelnök, aki egyúttal – a dualizmus kori örökségnek megfelelően – a párt elnöke is. A kormányzó pártok lényegileg
kormányfői-pártelnöki pártszervezetként, képviselői és lazán szervezett támogató-mozgalmi pártokként működtek.

• A párt politikáját a kormányfői program határozta meg, a párt programpártként működött. (Lásd például Gömbös Gyula 95 pontból álló
kormányprogramját, amelyet 1932. október 1-jei miniszterelnöki kinevezése után a párt hivatalos programjává nyilvánított.)

• A pártot laza szervezeti keretek jellemezték, a kormányzó párt vezetése tekintélyelvű és monokratikus jellegű volt. A pártvezérkar a kormányfő
bizalmasaiból került ki, ugyanígy a kormánytagok.

• Szervezett és nyilvántartott párttagság lényegileg nem létezett.
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• A párt szervezeti rendszerének gerincét az állam szervezeti-intézményi rendszere adta, vagyis: a minisztertanács, a miniszterelnöki és a miniszteri
kabinetek, a választókörzetek rendszere, a fő- és alispáni közigazgatási rendszer, a parlamenti képviselők frakciója, a parlamenti szervezeti (elnöki,
bizottsági) rendszer.

• A predomináns pártrendszerben a parlamenti többséget és a viszonylag szilárd és kontinuus kormányzati rendszert az „előre szavatolt és
domináns” kormánypárti túlsúly garantálta.

• A predomináns helyzetben lévő kormányzópárt – a mindenkitől megkövetelt és nem ritkán látványos külsőségekben is megmutatkozó – tekintély
és tradíciótisztelet (a tekintélyelvűség) alapján működött.5

A magyarországi domináns pártrendszer
A pártrendszerek típusait vizsgáló tudományos irodalom alapján – lásd Giovanni Sartori pártrendszer-tipológiáját tankönyvünk XI. fejezetében – az
1867–1918 és az 1920 –1944 közötti magyarországi pártrendszerteket predomináns vagy egyszerűen domináns pártrendszereknek nevezhetjük.6

Az egymásba átalakuló, lényegileg azonos és folytonos ideológiával és értékrenddel rendelkező és azonos hatalmi-politikai elitekből kikerülő magyar
kormányzó pártok (az EP, a NEP, a MÉP) és a 10%-os vagy az az alatti parlamenti kispártok (amelyek együttesen is csak a parlamenti mandátumok
maximum egyharmadát képviselték), a nagyszámú, a parlamentbe be- és kilépő kispártokkal együtt, tipikus domináns pártrendszerként határozhatók
meg. Ezt támasztják alá a következő pártrendszerismérvek:

• a Horthy-korszak pártrendszere valódi versengő többpártrendszer volt, még ha a választójoggal rendelkezők száma nem is volt túl magas és a
választási eljárás sok tekintetben befolyásolt és anakronisztikus volt is.

• A magyar kormányzó pártok abszolút többsége és parlamenten belüli túlsúlya (58–73%) öt választáson keresztül megmaradt.

5 A fejezetben foglaltak részletes feldolgozásához lásd:

Boros Zsuzsanna – Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944). Korona Kiadó, Budapest, 1999. Különösen a 49–86. oldal: Pártok (a dualizmus idején) című részt és a 164–225.
oldal: Politikai pártok – pártrendszer (a két világháború közötti pártrendszerről) című részt.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. Különösen a Politikai rendszer jellege című fejezet a 220–233. oldalon.

Pölöskei Ferenc: A magyarországi pártstruktúra és főbb jellemzői (1867–1990). Bevezető tanulmány a Magyarországi pártprogramok 1867–1919 című kötethez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003.
5–36. A kötetet szerkesztette: Mérei Gyula és Pölöskei Ferenc.

Kozári Monika: A dualista rendszer (1867–1918). Pannonica Kiadó, 2005, 134–151.
6 A korszakkal és a korszak pártrendszerével foglalkozó történettudományi irodalomban többen (Boros Zsuzsanna, Pölöskei Ferenc, Romsics Ignác) hegemonista pártrendszernek nevezik – ketten
kifejezetten G. Sartorira hivatkozva – a Horthy-korszak magyar pártrendszerét. A fő különbség a hegemonista és a predomináns vagy domináns pártrendszerek között – lásd tankönyvünk XI. fejezetében
– az, hogy a hegemonista pártrendszerek nem versengő pártrendszerek, a pártok között nincs sem formális, sem valódi versengés a hatalomért, a hatalmi harc nem engedélyezett, nem érvényesül
a hatalom megosztása, az ún. másodosztályú pártok nem veszélyeztetik a hatalmon lévő párt pozícióját. Sartori a szocialista Lengyelországot hozza föl példaként, amit kiterjeszthetünk a szocialista
NDK, Bulgária pártrendszereire is – írja Sartori. Láthatjuk tehát, hogy a predomináns vagy domináns pártrendszerek és a hegemón pártrendszerek között alapvető különbség van.
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• A parlamentben valódi ellenzék, sőt a rendszert elutasító (ún. rendszerellenes) párt/pártok is legálisan működtek, így az MSZDP, a Nyilaskeresztes
Párt 1939-től stb.

• Kétoldalú ellenzéke volt majdnem végig a kormányzó pártoknak.

• Az ellenzéki pártok egyikének sem, de együttesen sem volt esélyük a kormányzó pártok leváltására, illetve parlamenti túlsúlyuk csökkentésére.

2. ábra - Történelmi kontinuitás az egymásba „átnövő” domináns parlamenti (képviselőházi) kormányzó pártok
rendszerében 1867 és 1944 között

A Horthy-korszak pártrendszerének struktúrája: kormányzó párti/ellenzéki párti
megosztottság és az ideológiai csoportosítás alapján

A Horthy-korszak pártrendszerét alkotó pártokat, pártcsaládokat a kormányzó párt/ellenzéki párt és a párt ideológiája alapján a következőképpen
írhatjuk le:

Parlamenti pártok

1. A kormánypártok (nemzeti, konzervatív szabadelvű pártok):

Egységes Párt (1922–1932)

Nemzeti Egység Pártja (1935–1939) Magyar Élet Pártja (1939-től)

Keresztény Gazdasági és Szociális Párt (kormánypárt volt 1931-ig)
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2. Ellenzéki parlamenti pártok:

a. Baloldali ellenzéki pártok

Magyarországi Szociáldemokrata Párt

c. Liberális pártok

A „Rassay” Párt (Vázsonyi Vilmos tekintélyes liberális politikus halála után) Rassay Károly ügyvéd által vezetett, többféle néven működő pártok
(Nemzeti Szabadelvű Párt, Polgári Szabadság Párt).

Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt

d. Agrárpártok

Független Kisgazdapárt (1930)

e. Jobboldali ellenzéki pártok

Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Párt

Keresztényszocialista Párt (1923-as újjáalakításától)

Egyesült Keresztény Párt

Ellenzéki Keresztény Párt

f. Nemzetiszocialista pártok

Többségük 1931 és 1936 között alakult meg. 1939-től több nemzetiszocialista párt bekerült a parlamentbe.

Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt (1931), 1933-tól Kaszáskeresztes Párt (Böszörmény Zoltán vezetésével).

Nemzeti Szocialista Magyar Földműves és Munkáspárt (Meskó Zoltán vezetésével parlamenti pártként alakult meg). Betiltása után a nyilaskereszt
lett a párt jelvénye, és ettől kezdve nevezték Nemzeti Szocialista Pártnak.

Egyesült Nemzeti Szocialista Párt, majd (egyesülés után) Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Párt. 1939-ben a parlamentbe is bejutva rövid ideig
egyesült Szálasi és Hubay Nyilaskeresztes Pártjával.

Szálasi Ferenc által alapított első pártalakulat a Nemzeti Akarat Pártja (NAP) volt (1936).

1938-tól Szálasi pártja a Nemzeti Szocialista Magyar Párt – Hungarista Mozgalom volt.
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1939-től Nyilaskeresztes Párt. Az időnként együttműködő majd szétváló nemzetiszocialista pártok 1939-től 49 mandátummal rendelkeztek, ebből 31
képviselő Szálasi Ferenc pártjának volt a tagja.

A Horthy-korszak elején stabilizálódott predomináns pártrendszer lényegileg 1944. március 19-éig maradt fenn. A parlamentbe – a kormányzó párton
kívül – általában öt-hat ellenzéki párt került be.

4. ábra - A Horthy-korszak domináns pártrendszere



MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)

295

Nagy volt a parlamentbe mindössze egy-egy ciklusra bekerülő – nemegyszer egy személyből álló –, ki- és belépő pártok száma.

Az ellenzéki pártcsaládok – mind a parlamenti, de még inkább a parlamenten kívüliek – szélsőségesen polarizált, négy-öt egymástól szélsőségesen
eltérő nézeteket, ideológiákat valló pártokból álltak.

A pártokat elválasztó fő törésvonalak
A pártok közötti legfontosabb és egyúttal a pártokat leginkább elválasztó törésvonalak a következő kérdésekben alakultak ki és maradtak meg
tartósan a pártrendszerben:

• a földreform kérdése,

• a közjogi kérdések (a királykérdés, a közigazgatás rendszere, a felsőház megszervezése, a kormányzó jogköre),

• a trianoni békéhez és annak következményeihez való viszony,

• a választójog és a politikai szabadságjogok kérdése,

• a zsidókérdés, a numerus clausus és a zsidótörvények,

• a közigazgatás rendszere és annak megreformálása,

• a szociális problémák, különösen a munkások védelme és a szegényparasztok helyzete,

• 1939 szeptembere után Magyarország viszonya szövetségeseihez és a II. világháborúhoz.

A Szálasi-féle nemzetiszocialista terror időszakának pártrendszere
(1944. október 16. – 1945. március–április)

Az első jelentősebb nemzetiszocialista pártok az 1930-as években jöttek létre Magyarországon. 1931-ben alakította meg Böszörményi Zoltán a
Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspártot. Jelvénye a horogkereszt volt, ezért – idegen állami jelvények jogosulatlan használata miatt – feloszlatták
a pártot, amely ezt követően a „kaszáskeresztet” választotta emblémájául. A párt neve 1933-tól Kaszáskeresztes Párt.

1932 júniusában Meskó Zoltán képviselő – kilépve az Egységes Pártból – pártot hozott létre Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt
néven. A horogkeresztet nyilaskeresztre változtatta, és a párt elnevezése Nemzeti Szocialista Párt lett.



MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)

296

Több náci csoport és pártalakzat egyesülése után jött létre az Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista (Nyilaskeresztes) Párt 1936-ban.

Szálasi Ferenc első (1935. március) pártalakulata a Nemzeti Akarat Pártja nevet viselte, amelynek hivatalos ideológiája a hungarizmus volt.
Pártjának betiltása, majd pártok egyesülése után a pártot Nyilaskeresztes Pártnak nevezték. 1938 és 1939 között – Szálasi börtönbüntetése alatt –
helyettese, Hubay Kálmán újságíró a párt nevét Nemzeti Szocialista Magyar Párt – Hungarista Mozgalom névre változtatta, és a Darányi Kálmán
miniszterelnökkel való megegyezés után megígérte, hogy pártja az alkotmányos keretek között fog működni. (Darányi Kálmán miniszterelnök
belebukott a nyilas vezetővel való tárgyalásba.) A párt programját 1939. március 15-én fogadták el. A párt programjának ismertetését lásd a X.
fejezetben.

A Szálasi-féle Nyilaskeresztes Párt egyeduralma és a nemzetiszocialista egypártrendszer Horthy sikertelen kiugrási kísérlete (1944. október 15.)
és a németek zsarolása következtében jött létre. A német megszállás után a parlament – a betiltott pártok nélkül – kényszerhelyzetben és erősen
korlátozott hatalommal ugyan még működött, de a parlamenti kormányzás megszűnt.

1944. október 16-án Horthy visszavonta az előző napi proklamációját és Szálasi Ferencet kinevezte miniszterelnöknek. Horthy lemondott az államfői,
kormányzói posztról. Ideiglenes jelleggel a parlament egy Országtanács elnevezésű kollektív államfői szervezetet hozott létre, amely hatásköreit –
ideiglenes jelleggel – Szálasira mint „nemzetvezetőre” ruházta át. Szálasi egy személyben államfő, miniszterelnök és pártvezető lett.

Szálasi pártja egyszerre volt pártmozgalom, pártállami hatalmi szervezet és terrorszervezet. A többi nemzetiszocialista pártalakzat gyakorlatilag
beolvadt a pártállami-katonai gépezetbe.

Összességében: egy militarizált terrorista-totalitárius egypártrendszer jött létre 1944 októberében. A politikai pártokat és szervezeteket betiltották, a
parlament a továbbiakban gyakorlatilag nem működött.

A Nyilaskeresztes Párt határozott pártprogrammal rendelkezett. Az államrendszert illetően a hungarista ideológia alapján egy új államalakulat jött
volna létre: „Hungária Egyesült Földek” elnevezéssel.

Az „Ősföld” az állam területe, amely a Kárpát-medencét és az Adriai-tenger partját foglalta volna magába, amelyet végül is hat földrészre osztottak
volna fel.7

A pártprogram kiemeli a Szent István-i birodalom folytonosságát.

A totalitárius-nemzetiszocialista egypártrendszer és pártállam egyre szűkülő területen regnált, 1945 tavaszán pedig az egész országban összeomlott.

1944. december 21-én – az országnak az orosz hadsereg által megszállt, felszabadított részén – már megalakult az Ideiglenes Nemzetgyűlés és
a későbbi korlátozott többpártrendszer alapja és struktúrája.

7 Az „Ősföld” „Részföldjei”: Magyarföld, Tótföld, Ruténföld, Erdélyföld, Horvát-Szlavón föld és Nyugat-gyepű.
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A koalíciós időszak pártjai és pártrendszere 1944 decembere és
1948/49 között

1944 őszétől 1945 áprilisáig Magyarország kettős katonai megszállás alatt állt, folyamatos hadszíntér, harcoló hadseregek összeütközéseinek terepe
volt. Az 1944. március 19-i német katonai megszállást, majd az 1944. október 16-i nyilas hatalomátvételt követően 1944 őszétől Magyarországon
két katonai nagyhatalom csapatai vívták élethalálharcukat egymással, amelynek a magyar hadsereg is résztvevője volt.

1944. október 16-ától a Nyilaskeresztes Párt totalitárius pártállami rendszere működött egyre szűkülő országterületen.

1944 októberének végétől – novemberének elejétől 1945 tavaszáig tehát Magyarországon kétféle pártrendszer alakult ki, és működött egy darabig
az ország két megszállt területén:

• egyrészt a nemzetiszocialista totalitárius egypártrendszer,

• másrészt a gyakorlatilag Moszkvából hazatérő kommunista pártvezetők által megszervezett és a szovjet pártvezetés által engedélyezett – erősen
korlátozott, de a többpárti, rendszerváltoztató pártokból álló –, a kommunista párt dominanciáját elfogadó pártrendszer.

A magyarországi új pártrendszer kialakulását és kezdeti működését alapvetően
meghatározó tényezők – a népi demokratikus többpártrendszer

1944. december 2-án pedig Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, amelynek programja lényegileg szó szerint megegyezett
a felszabadított területeken már szervezkedő kommunista párt november 30-án, Szegeden megjelent programjával.

A pártok és politikai szervezetek feloszlatása
A szövetséges hatalmak megállapodásai alapján a fasisztának minősített pártokat és politikai szervezeteket feloszlatták. A szovjet hadsereg által
megszállt területeken 1945. február 26-án 25 pártot és társadalmi egyesületet oszlattak fel, köztük az összes nyilaskeresztes pártot, az Ébredő
Magyarok Egyesületét (ÉME), a Magyar Országos Véderő Egyletet (MOVE), de a volt kormánypártot, a Magyar Élet Pártját (MÉP) is feloszlatták.
Ugyanígy nem engedték a korábbi keresztény párt működését sem.
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Rendszerváltoztató pártok és programok – megkonstruált
többpártrendszer

Szovjet támogatással és rendkívül nagy aktivitással kezdte meg működését a magát Magyar Kommunista Pártnak (MKP) nevező párt, amely először
hirdette meg pártja programját. Ez a pártprogram egy rendszerváltoztató program volt, amelyet végül a Függetlenségi Frontba tömörült pártok közös
programként elfogadtak. Ez a közös program határozta meg a magyar pártrendszer pártjainak politikai arculatát. Meghatározó történelmi feltételek,
amelyek között a pártrendszer kialakult:

A SZEB által korlátozott pártrendszer jött létre.

A pártok alapításához az Országos Nemzeti Bizottság és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) engedélyére volt szükség, a döntéseket a SZEB
magyarországi képviselőjeként Vorosilov marsall hozta meg.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlést (IDNGY) a kommunista párt készítette elő, biztosítva a kommunista dominanciát.

Ezen kereteken belül készítették elő – a moszkvai pártvezetéssel előzetesen egyeztetve – az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakítását, az abban részt
vevő pártok és a pártok delegáltjainak névsorát, a pártdelegáltak arányát, biztosítva azt, hogy a kommunista párt delegáltjai legyenek többségben
az IDNGY-ben. Végül is az IDNGY delegáltjainak 39%-át – 90 főt a 230-ból – az MKP delegálta.

A SZEB vezetője által engedélyezett 5 párt alkotta magyar pártrendszer pártjai küldték el delegáltjaikat 1944. december 21-én az IDNGY-be.

„Parlamenten kívüli” pártrendszer és a pártközi értekezlet működése.

Az IDNGY gyakorlatilag alig ülésezett, ezért az IDNGY pártjai csak formálisan alkottak parlamenti pártrendszert. Többpárti „állami szervezetként” az
IDNGY-t helyettesítő „Politikai Bizottság” működött. A pártok közötti egyeztetés fóruma pedig – az 1944. november–december hónapokban létrejött,
majd állandósult, és 1948 őszéig működtetett – „pártközi értekezlet” volt.

Rendszerváltoztató pártprogramok

A szovjet csapatok által felszabadított és megszállt területeken az új magyar politikai rendszer megteremtésének legfontosabb lépései 1944
november–decemberében történtek.

Novemberben szerveződtek meg az új politikai pártok központi vezetőségei és dolgozták ki programjaikat.

1944 novemberében újjá-, illetve megszerveződtek a Magyar Kommunista Párt (MKP), a Nemzeti Parasztpárt (NPP), a Független Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt (FKGP), a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Polgári Demokrata Párt (PDP) központi szervezetei Szegeden.

A Magyar Kommunista Párt (MKP) Ideiglenes Központi Vezetőségét 1944. november 5-én alakították meg Szegeden a Moszkvából hazaérkezett
és az itthoni kommunista vezetők (Gerő Ernő, Nagy Imre, Révai József, Farkas Mihály – Rákosi később érkezett Magyarországra –, továbbá Kádár
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János, Apró Antal, Kállai Gyula). A párt november 30-án Szegeden a Néplapban jelentette meg javaslatait Magyarország demokratikus újjáépítésének
és felemelkedésének programja címmel. Ebben – többek között – követelte az azonnali szakítást a náci Németországgal; sürgette a politikai
viszonyok demokratizálását, a háborús bűnösök felelősségre vonását, a fasiszta szervezetek feloszlatását, az emberi és polgári szabadságjogok
helyreállítását; kívánatosnak tartotta a legégetőbb társadalmi-gazdasági reformok, mindenekelőtt a földreform végrehajtását; javaslatokat tett
erőteljes iparosítás megindítására, a nyersanyagforrások és biztosítóintézetek államosítására, a kartellek és nagybankok állami ellenőrzés alá
helyezésére; intézkedéseket óhajtott a munkásság szociális helyzetének javítására; követelte a korábbi németbarát külpolitika felszámolását s baráti
kapcsolatok kialakítását a szövetséges nagyhatalmakkal és a környező országokkal; indítványozta, hogy mielőbb hívják össze az alkotmányozó
nemzetgyűlést és alakítsanak új, demokratikus kormányt.8

Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programját, a Magyar Nemzetiségi Függetlenségi Front (MNFF) politikai
elképzeléseit Gerő Ernő fogalmazta meg és hagyatta jóvá Moszkvában a szöveget. Az MNFF 1944. december 3-án Szegeden nyilvánosságra hozott
programja szinte teljes egészében megegyezett az MKP november 30-i programjával. Sikerült a december 2-án megalakult Nemzeti Függetlenségi
Frontba tömöríteni azokat a pártokat, amelyekre a háború lezajlása után az újjáépítést alapozni kívánták.

A függetlenségi front felemelkedési programját aláírók:

1. Magyar Kommunista Párt,

2. Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt,

3. Szociáldemokrata Párt,

4. Nemzeti Parasztpárt,

5. Polgári Demokrata Párt és
2. a szakszervezetek képviselői.

December közepén – az MNFF pártjainak képviselőivel egyeztetve – Gerő Ernő fogalmazta meg és írta le, majd a szovjet vezetéssel jóváhagyatta
azt a dokumentumot is, amelyet 1944. december 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés szózataként Debrecenben a függetlenségi frontot alapító pártok
elfogadtak.

December az ideiglenes államszervezet „megtervezésének” és létrehozásának a hónapja volt.

Gerő Ernő készítette el és hagyatta jóvá a szovjet vezetéssel az Ideiglenes Nemzeti Kormány nyilatkozattervezetét, amelyet megalakulásakor az el
is fogadott. A szovjet vezetéssel történt megegyezés alapján vált véglegessé az Ideiglenes Nemzeti Kormány összetétele is.

A szovjet politikusokkal folytatott tárgyalásokon a legaktívabb szerepet korábban a szovjet emigrációban élő, majd 1944 novembere és 1945 januárja
között több hullámban és nagy számban hazatérő magyar kommunisták játszották.

8 Bővebben lásd: Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyverszünet (1944–1945). Budapest, 1981, 235–308.
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Az Ideiglenes Nemzeti Kormányt – a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front kormányát – 1944. december 22-én választotta meg az Ideiglenes
Nemzetgyűlés. Elnöke Dálnoki Miklós Béla vezérezredes lett; a 12 miniszter közül hárman az MKP-hoz, hárman az FKGP-hez, ketten az SZDP-
hez tartoztak, az NPP egy minisztert delegált, míg a három horthysta katonatiszt (Dálnoki Miklós Béla, Faragho Gábor és Vörös János), valamint
Teleki Géza – Teleki Pál fia – pártonkívüliek voltak.

Az államszervezet kialakítása
Az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe képviselőket delegáló magyar politikai erők elfogadták, hogy a jövendő (kezdetben ideiglenes, majd az első
választások után véglegessé váló) államszervezetet a következők jellemezzék:

• Egykamarás parlamentből álljon; az Ideiglenes Nemzetgyűlés rövid, néhány napos időrendben működjön csupán, és feladata a kormány
határozatainak törvényre emelése legyen.

• Az államfői feladatokat ideiglenesen egy 3 fős testület (Nemzeti Főtanács) lássa el, amelynek a Nemzetgyűlés elnöke és a kormányfő delegáltja
mellett tagja legyen Gerő Ernő is.

• Az országnak koalíciós kormánya legyen.

• A kommunista párt vezető és meghatározó szerepet töltsön be, amit kifejezésre juttatott a kommunisták képviseleti arányának felduzzasztásával,
továbbá a hatalom működtetése szempontjából alapvető jelentőségű miniszteri pozíciók betöltése révén. (A kommunisták által a legfontosabbnak
tartott tárcák a következők voltak: földreform végrehajtása érdekében a földművelésügyi tárca; a rendőrség és a belső erőszakszervezetek
felügyelete, a háborús bűnösök felkutatása, a kommunista párt ellenfeleinek felkutatása és likvidálása céljából pedig a belügyminiszteri tárca. A
belügyminiszteri posztot – a titkos kommunista párttag Erdei Ferenc után – rövid ideig Nagy Imre, majd a későbbiekben Rajk László töltötte be, a
földművelésügyi minisztériumot pedig kezdetben a szintén Moszkvából hazatért kommunista Nagy Imre irányította.)

• Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ülései között egy 23 fős, többpárti alapon összeállított helyettesítő szerv (a Politikai Bizottság) ülésezzen, és hozza
meg a legfontosabb döntéseket.

• Mind az Ideiglenes Nemzetgyűlés, mind az Ideiglenes Nemzeti Kormány a szovjet vezetőkkel történt megállapodásokból nyeri legitimitását. Minden
lényeges politikai lépést egyeztetnek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi szervezetével és annak szovjet vezetőjével, Vorosilov
marsallal.

• Az Ideiglenes Nemzetgyűlést az ország felszabadítása után ki kell egészíteni a budapesti és nyugat-magyarországi delegáltakkal.

Az államforma (a köztársaság kikiáltása, a köztársasági elnök jelölése) ekkor még nem került napirendre.

A létrehozott államszervezeti forma alapvetően eltért a világháború előtti magyar államszervezettől felépítése, képviseleti tartalma és aránya, a
képviselettel rendelkező pártok arculata, politikai programja, társadalmi támogatottsága és legitimitása szempontjából egyaránt.
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Az 1945. novemberi választásokig ez az államszervezeti konstrukció biztosította a Magyar Kommunista Párt vezetőinek dominanciáját a meghozott
döntéseket illetően, az erőszakszervezetek kiépítését és felügyeletét, majd kizárólagos irányítását a kommunista vezetők részéről, az állandó
és aktív politikai jelenlétet a magyar politikai életben, megkérdőjelezhetetlen hatalmi dominanciát mind a formálisan működő, mind pedig a
háttérszervezetekben és a nem nyilvános tárgyalásokon.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az általa megválasztott Ideiglenes Nemzeti Kormány, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezetek – Politikai
Bizottság, Nemzeti Főtanács – tulajdonképpen a moszkvai vezetés és a kommunista párt moszkovita szárnya vezetőinek elképzelése alapján jött
létre.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés december 21-én alakult meg. Két napot ülésezett Debrecenben, majd 1945. szeptemberében 6 napot Budapesten. Az
összesítés szerint9 9 hónapos fennállása alatt a 8 ülésnapon összesen 28,5 órát működött az Ideiglenes Nemzetgyűlés. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés
tagjait 1945 áprilisában 498 főre egészítették ki.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 2 napos debreceni (1944. december 21–22.) és 6 napos budapesti (1945. szeptember), tehát összesen 8 ülésnapja
alatt (nem minden nap volt ülés Budapesten) 23 határozatot és 10 törvényt fogadott el, amelyekben kormányrendeleteket emelt törvényerőre. Az
ötpárti pártrendszert ezért nevezhetjük „parlamenten kívül működő” pártrendszernek.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés korlátozott területi, hatásköri szuverenitással rendelkező, legitimitás nélküli többpárti parlament volt. Politikai
megosztottságát illetően a magyar politikai élet meglehetősen széles rétegét volt, illetve lett volna hivatott képviselni, közöttük azokat az új
politikai erőket, amelyek később 1944 és 1949 között meghatározó szerepet játszottak a magyar politikai életben. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés
pártjai legitimitási deficitjük ellenére működőképes politikai tényezőként vették kezükbe az államélet irányítását és az ország állami szervezeteinek
a reorganizációját. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tevékenységét mindvégig a Moszkvából hazatért moszkovita kommunisták határozták meg
számarányuk és a kormányzati kulcspozíciók elfoglalása révén.

A kommunista pártot kezdettől fogva jellemezte a hatalom centralizálására törekvés és a hatáskörök koncentrálásának igénye s gyakorlata mind az
Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakításában, mind működtetésében. Az alig pár hónapja az illegalitásból kilépett Magyar Kommunista Párt, ha nem
is monopolhelyzetben, de meghatározó politikai erőként uralta a magyar politikai életet már 1944 decemberétől.

Taktikai önmérséklet, enyhített radikalizmus, de határozott uralomra törekvés jellemezte a moszkvai emigráció több hullámban hazatérő politikusait.
Moszkva, Szeged és Debrecen között ingázva fogalmazták meg a hazatérő moszkvai kommunisták a politikai-hatalmi rendszer átalakítására és a
társadalmi rendszerváltásra vonatkozó terveiket, ügyelve arra, hogy a kompromisszumkész politikai erőket bevonják, integrálják az új hatalmi és
kormányzati szervezetekbe.

Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy a többpárti, a „népi demokratikus pártrendszerben” 1945 őszétől 1947 nyaráig a koalíció tagjait egyszerre
fűzte össze az érdekazonosság – a romba dőlt ország helyreállítása és az élet újjászervezése –, s vívtak ugyanakkor éles politikai harcot a hatalom
megszerzéséért. A koalícióban két párt játszott domináns szerepet: az MKP és az FKGP. 1947 nyarán az új választási rendszer bevezetésével a

9 Gyarmati György: A parlamentarizmus korlátai és annak következményei az Ideiglenes Nemzetgyűlés tevékenységére. In: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Budapest,
1995, 152–170.
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pártstruktúra átalakult: a pártok száma 7-ről 10-re emelkedett; a kisgazdapárt széthullásával, új pártok alakulásával s a korábbiak aktivizálódásával
létrejött a jobboldali ellenzék, s megjelentek a centrumpártok. A pártstruktúra polarizáltabb, differenciáltabb lett. A Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front hatalmi fölénybe került a jobboldali ellenzékkel szemben, amely nem képezett alternatív, kormányképes koalíciót. A kormánykoalícióban és a
magyar közéletben az MKP vált domináns párttá. Ez a pártstruktúra 1948 nyarára – a népi demokratikus forradalom kiteljesedése és betetőződése
következtében – gyökeresen átalakult; a koalíció döntő fölénybe került a polgári ellenzékkel szemben, s az MDP megalakulásával a koalíción belül
is az egységes munkáspárt került túlsúlyba. 1948 nyarától 1949 tavaszáig zajlott le az áttérés a többpártrendszerről az egypártrendszerre, és épült
ki az új monopolisztikus pártrendszer.

A Magyar Kommunista Párt harca a hatalom megszerzéséért, 1944–1948
A gazdasági konszolidációt illetően az Ideiglenes Nemzeti Kormány mögé felsorakozott pártok lényegileg minden alapvető kérdésben (a stratégiai
jelentőségű nagyvállalatok, a bankok és biztosítóintézetek államosítása, a földosztás) egyetértettek.

A szovjet és a magyar kommunista párt vezetőinek elképzelései alapján – egyeztetve az alapvető kereteket a függetlenségi front pártjaival –, végül
is működőképes polgári demokrácia alakult ki Magyarországon, bár korlátozott (megtervezett) pártrendszerrel, de lényegében szabad parlamenti
választásokkal.

Az 1944 végére megszerveződő és az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe delegált pártok rendszere tulajdonképpen konstruált jellege ellenére is
meglehetősen jól lefedte a háború után megszerveződő politikai erőket, és viszonylag élesen megmutatta a politikai tagoltság határvonalait
Magyarországon. A megkonstruált többpártrendszert mérsékelt pártpluralizmus jellemezte, hiszen kezdetben hat pártból állt, és lényegileg ez a hat
párt – illetve az ezekből kiváló vagy később ezekkel egyesülő pártok, melyek száma 1947-re tízre emelkedett – képviselte a magyar politikai életet
1949-ig.

A magyarországi mérsékelt többpártrendszerben a kommunista párt – annak ellenére, hogy nem rendelkezett abszolút többséggel az Ideiglenes
Nemzetgyűlésben (sőt az 1945. novemberi választásokon 17%-ot szerzett és az 1947-es választásokon is csak 21%-ot tudott elérni) – a kezdetektől
az egypártrendszer kialakulásáig a magyar pártrendszer és politikai élet meghatározó erejű politikai tényezője volt.

Az 1945-ös választások után a kormánykoalícióban részt vevő kommunista párt Baloldali Blokkba tömörítette a Független Kisgazdapárttal szemben
álló szociáldemokratákat, a Nemzeti Parasztpárt tagjait, a kommunista párt tagjait és a nem pártként megszerveződött szakszervezeti erőket.
A kormánykoalíción belül éles politikai harcot folytatott a Független Kisgazdapárt ellen a kommunista párt. A koalíció szétrobbantása helyett
(kényszerből) a kommunista párt a kriptokommunista kisgazdapárti képviselők felhasználásával biztosította a maga számára a hegemón, később a
kizárólagos, vagyis monopolisztikus hatalom birtoklását és érvényesítését az állami és a politikai hatalmi rendszerben.
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5. ábra - A koalíciós időszak (1945–1949) pártrendszere

A kommunista párt már az 1945. novemberi választásoktól azt várta, hogy abszolút győzelmet szerez. Ezért vetette el Rákosi – erőteljes szovjet
nyomás ellenére–a Szociáldemokrata Párttal való közös lista indítását, amit egyébként az SZDP sem támogatott. Az 1945. novemberi – majd az
1947. szeptemberi – parlamenti választások eredménye kiábrándította a kommunista párt vezetését. Az MKP legfontosabb célkitűzése az lett, hogy
csökkentse az 1945-ös választásokon gyűjtőpártként 57%-os abszolút többséget elérő Független Kisgazdapárt politikai befolyását.

A kommunista párt vezetői kényszerítették ki Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatását 1947 májusában, Tildy Zoltán lemondatását 1948-ban s
Kovács Béla letartóztatását a szovjet hatóságokon keresztül. A „fölszalámizás” eredménye volt az, hogy Pfeiffer Zoltánt a pártból való kizárása után
Magyarország elhagyására, Sulyok Dezsőt pedig új párt megalapítására kényszerítették.

A kommunista párt hatalmi hegemóniája nemcsak a parlamenti pártrendszer keretein belül, de az Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal megszerveződő,
majd az 1945-ös és az 1947-es választások után megalakuló koalíciós kormányokban is megkérdőjelezhetetlenül érvényesült. Rákosi Mátyás, a
kommunista párt első embere, annak ellenére, hogy egészen 1952-ig az egymást váltó koalíciós, majd népfrontkormányokban (az Ideiglenes Nemzeti
Kormányt leszámítva) mindvégig – Gerő Ernővel és Nagy Imrével együtt – kormányzati pozícióban volt, kormányfői posztot nem vállalt. Az egymást
váltó, eleinte valódi (Tildy Zoltán, Nagy Ferenc), azt követően kriptokommunista kisgazda miniszterelnökök (Dinnyés Lajos, Dobi István) nem tudták
ellensúlyozni Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és a többi kommunista kormánytag hatalmi erőfölényét.
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6. ábra - A magyar népi demokrácia pártpolitikai struktúrája és annak átalakulása

A parlamenti mandátumok és a kormány összetételének meghatározásában a kommunista párt kedvezőbb pozíciókat és arányokat ért el, mint azt a
választások eredményei indokolták. A parlamenti arányokat figyelmen kívül hagyó kommunista párt Országgyűlésen kívüli eszközök igénybevételével
próbálta meg hatalmi pozícióit erősíteni. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak:

1. A Baloldali Blokk megalakításával a kormánykoalíció kettészakítása a koalíciót vezető kisgazdapárttal szemben. „Ki a reakciósokat a kormányból!”
jelszóval utcai tüntetéseken követelték a nekik nem tetsző kisgazda politikusok lemondatását és háttérbe szorítását.

2. A parlamenten belüli arányok nem tükröződtek a koalíciós pártok döntés-előkészítő tevékenységét összefogó pártközi értekezlet munkájában. A
pártközi értekezleteken többnyire Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád vagy Gerő Ernő, kisebb részben Tildy Zoltán elnökölt. Formális szavazáson
alapuló döntéseket nem hoztak, hanem addig vitatták a napirendet, amíg egyetértésre nem jutottak. A döntések sugalmazásában és
elfogadtatásában a legerősebb aktivitással a kommunista párt és a szociáldemokrata párt lépett fel. A pártközi értekezleteken elfogadott döntéseket
a parlamentben a koalíció pártjai támogatták.

3. A szalámitaktika alkalmazásával a kommunisták elérték, hogy a velük koalícióban, sőt szövetségben lévő pártok maguk zárják ki soraikból a
kommunistáknak nem tetsző politikusokat, politikai irányzathoz kötődő pártvezetőket, s kényszerítsék őket az ország elhagyására.

4. A kommunista párt hatékony politikai eszközének bizonyult a politikai rendőrség megszervezése és irányítása. A Politikai Rendészeti Osztályból
majd az Államvédelmi Osztályból kialakuló BM Államvédelmi Hatóság tulajdonképpen a párt erőszakszervezeteként működött, fokozatosan
kivonva azt a kormányzati ellenőrzés alól. A párt politikai rendőrsége készítette elő, szervezte meg és hajtotta végre azokat a politikai koncepciós
pereket, amelyek az egyre élesebb ideológiai háború eszközei voltak (MAORT-per, a Pócspetri-per, a Mindszenty-per).

5. A kommunista párt és a vele szövetséges szociáldemokrata párt vezetőinek akciói sikeresek voltak a legfontosabb államhatalmi pozíciók
megszerzésére, illetve a nekik megfelelő emberekkel való betöltése érdekében. Így került sor 1947 májusában – Kovács Béla 1947 februári
elrablását követően – Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatására, majd a Magyar Közösség elnevezésű összeesküvési per kapcsán Tildy Zoltán
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köztársasági elnök lemondatására. Nagy Ferenc helyére a kommunistákkal minden tekintetben együttműködő kisgazda Dinnyés Lajos került, míg
a köztársasági elnöki pozícióra a Szociáldemokrata Párt vezetőjét, Szakasits Árpádot választották meg.

6. Hatékonyan használt hatalomszerző eszköze volt még a kommunista pártnak a kriptokommunisták beépítése, illetve a kettős párttagsággal
rendelkezők (akik egyidejűleg a kommunista párt titkos tagjai és a koalíciós pártok tagjai is voltak) felhasználása saját céljaik érdekében. A Magyar
Kommunista Párt a kriptokom-

munista pártvezetőkön, illetve képviseleti és kormányzati pozíciót betöltő politikusokon keresztül belülről bomlasztotta fel, miközben óriási külső
nyomás alá is helyezte a kisgazdapártot.10

7. ábra - A politikai hatalom rendszere a többpárti parlamenti demokrácia időszakában a kierőszakolt rendszerváltás
előtt (1945. november – 1949. augusztus)

10 Az MKP főtitkársága 1948 februárjában tárgyalta a kettős és titkos tagokra vonatkozó állásfoglalást. Ebben kimondták, hogy a jövőben fontosabb embereket csak a főtitkárság vehet fel titkos tagként.
A titkos tagokat be kell jelenteni a pártközpontban, belépési nyilatkozatot kell tőlük kérni, de felvételükről értesítést nem kapnak. A titkos tagoknak is meg kell fizetniük a pártadót és a hozzájárulást.
Őket a karhatalmi osztály tartja nyilván, valamint azokat is, akik a titkos taggal kapcsolatot tartanak.
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A korlátozott többpártrendszertől az egypártrendszerig (Kierőszakolt rendszerváltás
és Magyarország szovjetizálása, 1948–1950)

A kierőszakolt rendszerváltás nemzetközi és belpolitikai feltételei 1947–1948-ban jöttek létre, illetve teremtették meg azokat a magyarországi
kommunisták.

Magyarország szovjetizálásának legfontosabb nemzetközi feltétele a bipoláris nemzetközi rendszer kialakulása volt 1947 és 1948 között. A második
világháborúban a németek ellen együtt harcoló szövetségesek között véglegesen és tragikusan megromlott a politikai viszony. A Szovjetunió – a
kommunista ideológia alapján – kibékíthetetlen ideológiai, társadalmi, politikai és katonai ellenségének tekintette a kapitalista rendszert és a kapitalista
országokat. A Szovjetunió legfőbb törekvése 1947–1948-ban az volt, hogy biztosítsa magának a Kelet-Európa feletti hegemóniát, szilárdan álló
nemzetközi birodalmat építsen ki maga körül.

A Szovjetunió belső birodalmához csatolta és bekebelezte a balti államokat, Észak-Bukovinát, Kelet-Poroszországot, a magyar Kárpátalját és a volt
Kelet-Lengyelországot (Nyugat-Ukrajna, Nyugat-Belorusszia).

A Szovjetunió külső birodalmának részévé váltak az általa tartósan megszállt középés kelet-európai országok (NDK, Lengyelország, Csehszlovákia,
Magyarország, Románia, Bulgária), befolyása alá került Jugoszlávia és Albánia. 1949-ben kikiáltották a Kínai Népköztársaságot. A Szovjetunió külső
birodalmának részévé vált, illetve maradt Mongólia, amely már 1924 óta szocialista állam volt.

1947 tavaszán véglegessé vált és az egész nemzetközi politikai rendszert meghatározta a Szovjetunió és az USA politikai szembenállása, a két
katonai világhatalom kialakulása, globális (világméretű) és totális (katonai, ideológiai és politikai) szembenállása és rivalizálása.

Európa kettészakadt, és Magyarország a szovjet birodalom részeként elvesztette nemzetközi, katonai és belpolitikai szuverenitását egyaránt.
A katonai megszállásból szovjetizálási kényszer következett. Katonai ütközőés védelmi zónából ideológiai világbirodalom („szocialista tábor”,
„béketábor”) alakult ki 1948–1949-re, amelyet az SZKP uralma és a szocialista országok kommunista pártjainak diktatúrája tartott össze.

A kialakult nemzetközi politikai és katonai helyzet elkerülhetetlenné tette, hogy a Magyar Kommunista Párt vezetése felgyorsítsa Magyarország
szovjetizálását, a kierőszakolt szocialista rendszerváltást, amely gyakorlatilag két év alatt (1948–1950) megtörtént.

A szovjetizálás tehát nem más, mint a szovjet típusú diktatórikus szocializmus társadalmi, politikai, gazdasági és ideológiai rendszerének erőszakkal
történt rákényszerítése más országokra, a hazai kommunisták segítségével. Magyarországon ez 1948–1950 között történt meg, folyamatos politikai
erőszak gyakorlása révén. Irányítói: az MKP, később az MDP állampárttá átalakuló szervei és vezetői. Eszközei: az élcsapat, a pártállami
erőszakszervezetek, a pártrendőrség, a koncepciós perek, a szövetségesek és pártellenfelek hatalomból való kiszorítása, likvidálása, a hatalom
néhány vezető kezében történő koncentrálása, a hatalom monopolisztikus birtoklása a pártvezetés által, totalitárius hatalomkoncentráció, a
társadalom minden ellenállásának megtörése.

Magyarország szovjetizálása lényegileg 1950-ben fejeződött be. A kikényszerített szocialista rendszerváltás tartalmát és menetét az MKP döntötte
el, amit Rákosi tömören így fogalmazott meg: „Magyarországon csak az fog történni, amit a kommunisták akarnak.” Az így kialakult magyarországi
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szocialista társadalom „politikai-ideológiai tartalmát” egyetlen politikai akarat – a szovjet és a magyar kommunista vezetők – voluntarista politikája (a
helyesnek tartott politikai meggyőződés mindenáron és bármilyen eszközzel való érvényesítése) határozta meg.

A kierőszakolt szocialista rendszerváltás következményei Magyarországon

1. A szovjet katonaság által megszállt, de korlátozott belpolitikai szuverenitással rendelkező országból a szovjet birodalomhoz csatolt, külső és belső
szuverenitását teljes egészében elvesztett ország lett.

2. A korlátozott többpártrendszerből egypártrendszer jött létre.

3. A korlátozott parlamenti demokráciából kommunista pártállami hatalmi rendszer alakult ki.

4. A pártállami hatalmi rendszer – a kommunista ideológiai terminológia szerint – a

„proletárdiktatúra funkcióit” valósította meg.

5. A termelési eszközök túlnyomó részének államosításával, a szövetkezeti gazdálkodás erőszakolt bevezetésével a magántulajdon és
magángazdálkodás minimálisra szűkült.

6. A tervutasításon alapuló központosított gazdálkodással a gazdasági rendszer autonómiája és önállósága megszűnt.

7. A korlátozottan pluralista ideológiai rendszert egyetlen ideológia kizárólagos uralma (ideokrácia) váltotta fel.

8. Az oktatásban, a kulturális és művészeti életben, a sajtóban és az információs rendszerben a kommunista párt (MKP, majd MDP) által elfogadott,
hirdetett totalitárius ideológia és annak értékrendje érvényesült.

9. A demokratikus szabadságjogok (a párt- és szervezetalapítás szabadsága, a szakszervezeti szervezkedés, a szólás- és véleménynyilvánítás
szabadsága, a lelkiismereti és vallásszabadság, a sajtószabadság, a tüntetés és az egyesülés szabadsága, a mozgás és a lakhelyváltoztatás
szabadsága, a külföldre utazás és a kivándorlás szabadsága stb.) megszűntek. Az igazságszolgáltatás függetlensége, a jogszerű eljárások rendje
nem érvényesült. A titkosrendőrség (az ÁVO, később ÁVH) – kommunista terminológiával „a párt ökle” – állami terrorszervezetté alakult.

10.A „szocializmus építésében élenjárónak” tekintett Szovjetunió példájának követésével a magyar társadalomtól, a történelmi hagyományoktól
teljesen idegen megoldásokat vezettek be a jogi és az állami intézményekben (tanácsrendszer, kolhoz-, azaz szövetkezeti rendszer); az ideológiai
előírásoknak megfelelően a gazdasági, a kulturális, az oktatási rendszert gyökeresen átszervezték: tervutasításos gazdaság, sztahanovista-,
azaz élmunkásmozgalom, terv- és békekölcsönök kötelező jegyzése, „kommunista szombatokon” végzett ingyenes munka, állandósított nyilvános
kritika és önkritika gyakorlása a munkahelyeken és a pártszervezetekben.

A második kommunista egypártrendszer 1949 nyarától 1989 őszéig
Az 1949 nyarától 1989 őszéig Magyarországon működő egypártrendszert három, egymástól jól elkülöníthető szakaszra oszthatjuk:
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• Az egypárti diktatúra első szakasza 1949 nyarától 1953 nyaráig (az első Nagy Imre-kormány kinevezéséig) tartott. Ennek az időszaknak az
egypártrendszere olyan totalitárius egypártrendszer, amely összekapcsolódott Rákosi Mátyás despotikus személyi hatalmával.

• Az egypártrendszer második időszaka monopolisztikus egypártrendszer, amelyben a hatalmat kizárólagosan egy párt birtokolta és gyakorolta –
1956 őszéig az MDP, az 1956-os forradalom leverése után pedig a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP).

(Az 1956-os forradalom heteiben került sor a többpártrendszer visszaállítására, amikor is zömmel a koalíciós korszak pártjai szerveződtek
meg. Nagy Imre kormányának kabinetje pár napig koalíciós kormánykabinetként működött, de a november 4-i szovjet intervenció ismét véget
vetett a kialakulóban lévő többpártrendszernek, és az MSZMP néven november 1-jén megalakult új kommunista párt kezébe került kizárólagos
[monopolisztikus] jelleggel a hatalom.)11

• Az MSZMP egypárti hatalmi rendszerében az utolsó évtizedben (a 80-as években) a korábban elindított reformok sorozata révén egy
hegemonisztikus, pragmatista egypártrendszer alakult ki, amelyben megkérdőjelezhetetlen volt a párt „vezető szerepe”, de lényeges változások
következtek be a hatalomgyakorlásban és a politikai rendszer érdekartikulációs politikai döntéshozatali folyamataiban. Ezt az időszakot az egypárti
hatalmi rendszer harmadik szakaszának nevezzük, amely az 1989/90-es rendszerváltozásig fennmaradt.

Az MKP és az SZDP 1948. nyári egyesítése után, a Rákosi vezette kommunista párt (új nevén a Magyar Dolgozók Pártja) gyakorlatilag
egyeduralkodóvá vált. A két marxista munkáspárt egyesítésével a szociáldemokrata párt megszűnt, illetve a kommunistákat kiszolgáló pártvezetők
az MDP-be kerültek át.

Az MDP létrehozásával már nyíltan megkezdődött a szovjet típusú szocialista rendszer kiépítése, a szovjetizáció. A proletárdiktatúrának nevezett
egypárti (MDP) vagy más néven pártállami hatalomgyakorlás megteremtésének utolsó szakasza a koalíciós időszak pártjainak felszámolása volt.

Az 1949-es előrehozott választásokon a koalíciós korszak pártjainak elsorvasztására hozták létre 1949. február 1-jén a Magyar Függetlenségi
Népfrontot.

A még formálisan létező ellenzéki pártokat feloszlatták, az ún. társutas (a kommunistákkal együttműködni hajlandó) politikusokat a Népfront listáján
indították. A Népfront elnöke Rákosi lett. Az 1949. május 15-re kiírt választásokon már csak a Népfront listájára lehetett szavazni, pártok nem
indulhattak a választásokon. A „kör bezárult”, szögezte le Rajk László, a Népfront főtitkára: „aki más programot vall, mint a szocializmus építését,
az már a magyar nép ellensége és nem a kormányzat valamiféle konstruktív demokratikus ellenzéke.” A hivatalos közlemény szerint a Népfront
listájára a szavazók 96,27%-a szavazott.

A többpártrendszer felszámolása és az egypártrendszer kialakítása 1949 nyarára befejeződött. A 402 képviselő 71%-a az MDP-hez tartozott, 29%
pedig az ún. társutas politikusok közé.

1949 nyarán az új parlament elfogadta az ország első írott, „szocialista alkotmányát”, amely szerint a Magyar Népköztársaság „…a népi demokrácia
útján halad előre a szocializmus felé”.

11 Az 1956-os forradalom időszakában újjáalakult pártokról részletesen lásd: Izsák Lajos: Az 1956-os forradalom pártjai és programjaik. Múltunk, 1992. 2–3. sz.
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A totalitárius egypártrendszer Magyarországon (1949–1953)
A magyarországi totalitárius társadalom olyan – a Szovjetunió és a magyar kommunisták által kierőszakolt – rendszerváltás következtében jött
létre, melyet a társadalomra rákényszerítettek. Oktrojált társadalmi berendezkedés volt, amelynek mintájául a Szovjetunióban kialakult totalitárius
szocializmus szolgált. A magyar totalitárius szocializmus egy nemzetközi szocialista totalitárius világbirodalom részeként jött létre, amelynek
meghatározó politikai vezetője a Szovjetunió Kommunista Pártja volt.

A politikai hatalmat kizárólagosan, monopolisztikus jelleggel birtokolta és gyakorolta a magyarországi kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja.
Az MDP jellegét tekintve bolsevik típusú kommunista párt volt, a kommunista pártok totalitárius formájának megfelelően. A totalitárius rendszereken
belül a pártközpontú politikai-hatalmi rendszer épült ki, amelyben nem az állami szervek hatalma, hanem egy totalitárius jellegű párt korlátlan uralma
érvényesült a pártállami hatalmi rendszeren belül. Az állami szervezetek a pártszervezeteknek alárendelten, azok szoros felügyelete és irányítása
alatt működtek. (Lásd a 8. ábrát.)

A totalitárius egypártrendszer jellemzői
A társadalom teljes kiszolgáltatottsága és megfélemlítése

Teljessé vált a társadalom megfélemlítése egyrészről a totalitárius hatalom szervezeteinek a (titkosrendőrség, határőrség, a politikai vezetők által
utasított bírók, ügyészek, rendőrök stb.) tevékenysége, másrészről a totális ideológiát terjesztő totalitárius propagandagépezet kíméletlen, számon
kérő, megfélemlítő működése révén, harmadrészt az ellenségnek bélyegzett személyek, csoportok likvidálása következtében. A félelem a mindennapi
élet részévé vált, felerősítve a teljes kiszolgáltatottság érzését.
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8. ábra - A totalitárius politikai rendszer és a despotikus hatalom központi szervezeti rendszere

A totális uralom és annak terror- és propagandagépezete, a koncepciós politikai perek, az ellenségnek kikiáltott (objektív ellenség) személyek és
csoportok „likvidálása”, a hatalom abszolutisztikus (mindent átfogó, mindent átható és minden ellenállással szemben érvényesülő) jellege, a teljes
kiszolgáltatottság tömeges élménye és a rendszer belátható időn belüli megváltoztathatatlanságának tudata következtében a társadalom csoportjai
és tagjai szinte minden ellenálló képességüket elvesztették a totális uralommal és a totalitárius rendszerrel szemben.
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Sem a párton, sem a politikai eliten vagy a tágabb értelemben vett társadalmi-politizáló csoportokon belül semmiféle politikai ellenállás nem alakult ki.
A politikai vezetésből kiválasztott „ellenségek” sem kritikai fellépésük vagy ellenállásuk miatt váltak áldozatokká, hanem a totális uralom rendszerében
a vezér, illetve a vezérek (Rákosi és Sztálin) és a rendszer kiismerhetetlen és gyakran érthetetlen szándéka, illetve működése következtében.

A félelem és a kiszolgáltatottság élménye és érzése az egész társadalmat áthatotta, aminek következtében a társadalom tagjai atomizált egyénenként
éltek, olykor nemcsak a terrorszervezetektől, hanem egymástól is rettegve. A magyarországi totalitárius társadalmi és hatalmi berendezkedés éppen
ezért nem belső, hanem külső ok következtében szűnt meg 1953 nyarán. A szovjet totalitárius hatalmi rendszer vezetőinek kezdeményezése
révén, teljesen kiszámíthatatlan és előre nem látható módon indult el az a változás – Nagy Imre miniszterelnöki kinevezésével –, amely azután a
magyarországi totalitárius rendszer megszűnéséhez vezetett.

Rákosi Mátyás despotikus hatalma. A totalitárius vezérmitológia

A magyarországi totalitárius pártrendszer és társadalom jellemzője volt a Szovjetunió hatalmi rendszeréből átvett vezérelv érvényesítése, Rákosi
Mátyás despotikus személyi hatalma.

Az SZKP XX. kongresszusa óta „személyi kultusznak” nevezték Sztálin, majd később más kommunista vezetők despotikus hatalmát. Hruscsov
használta a „személyi kultusz” kifejezést az SZKP 1956. február 25-én tartott kongresszusán a zárt ülésre készült beszámolójában. A titkos beszámoló
– amelyet napokkal később a nagy nyugati sajtóorgánumok gyorsírásos feljegyzések alapján nyilvánosságra hoztak – a személyi kultuszról és
következményeiről szólt.

A hatalomra került Rákosi Mátyás uralmát 1949-től 1953 nyaráig sem a „személyi kultusz”, sem a diktátori hatalom vagy zsarnoki uralom kifejezések
nem fejezik ki pontosan.

Személyi hatalma és annak jellege elsősorban a totalitárius hatalomra került bolsevik típusú kommunista párt szervezeti, politikai, ideológiai és
mozgalmi jellegéből és „élcsapat”-felfogásából eredt.

A kizárólagos hatalomra törő, totális ideológia alapján integrált, hierarchikus parancsuralmi szervezetekben előbb-utóbb megjelenik a karizmatikus
vezető (vezér, Führer, pártvezető stb.) iránti igény. A párt és a mozgalom egyes számú vezetője a párttól, a történelmi küldetését teljesítő élcsapattól
kapja legitimációját. A XX. század új típusú karizmatikus vezetője szervezeti karizmával s nem az eredeti weberi értelemben vett – rendkívüli
képességeken alapuló, isteni kegyként, adományként kapott – személyi karizmával rendelkezik. A totalitárius pártok vezetőinek karizmája a vezéri
pozícióból ered. A vezér átveszi a szervezet, a bolsevik típusú „élcsapat” jellemzőit, kiváló tulajdonságait, amelyet szinte megszemélyesít a
pártirodalomban és az agitációban.

„A pártnak – mondotta Sztálin – mindenekelőtt a munkásosztály élenjáró csapatának kell lennie. [...] De ahhoz, hogy tényleg élenjáró csapat legyen,
fel kell magát szerelnie a forradalmi elmélettel, a mozgalom törvényeinek ismeretével. [...] A párt a proletariátus harci vezérkara” – idézte Sztálint
Rákosi a Szabad Népben.12

12 Szabad Nép, 1948. április 18.
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A szervezeti legitimációs lánc: a párt, a „legféltettebb kincs”; majd következik annak megalapítója Lenin; az ő karizmájának folytatója Sztálin, aki
Lenin legjobb és leghívebb tanítványa; végül az „új típusú lenini vezetőnek”, Sztálinnak a „legjobb magyarországi tanítványa”, Rákosi Mátyás.

Rákosi igényt tartott a pártból, az élcsapatból és magától Lenintől átszármaztatott karizma elismerésére. Ez táplálta ismert hiúságát, de ugyanúgy
igényt tartott a despotikus személyi hatalomra is. Rendelkezett is vele, ám ez a rendkívüli despotikus személyi hatalom nem magyarázható meg
pusztán diktátori hajlama alapján.

A rendszer egésze: a nemzetközi totalitárius birodalom; annak despotikus személyi vezetője; a hatalomra került magyar bolsevik típusú kommunista
párt; a totális uralmi berendezkedés; a totális ideológia szerkezete, jellege és funkciói; a hatalom birtoklásának kizárólagos igénye; a történelmi és
messianisztikus küldetéstudat együttesen adnak magyarázatot Rákosi és a többi kortárs kommunista vezető despotikus személyi hatalmára.

Rákosi despotikus személyi hatalmának belülről nem lehetett gátat vetni vagy attól őt megfosztani. Ezt a birodalom új urai – Hruscsov, Malenkov,
Bulganyin, Berija, Mikoján stb., az SZKP elnöksége – tették meg Sztálin halálát követően, 1953 júniusában a magyar vezetőkkel folytatott
megbeszélések során Moszkvában. A magyarországi szocializmus történetében totalitárius társadalmi és despotikus személyi hatalom többé nem
alakult ki.

A monopolisztikus és hegemonisztikus egypártrendszer Magyarországon (1953–
1989)

A hatalomgyakorlás módja alapján, az egypártrendszereken belül – a totalitárius egypártrendszerek mellett – megkülönböztetjük a monopolisztikus
és a hegemonisztikus, más néven pragmatista egypártrendszereket. Az általános tipológiát és jellemzést a párttípusokról szóló fejezetben (XIII.
fejezet 10. pont) összegeztük.

A magyarországi egypártrendszer monopolisztikus időszakát 1953-tól az 1980-as évtizedig jelölhetjük, míg az egypártrendszer hegemonisztikus
vagy pragmatista időszaka a 80-as évtizedre esik.

A monopolisztikus egypártrendszerek általános jellemzői:

• egyetlen párt kizárólagos hatalma érvényesül,

• a pártrendszer zárt (ha vannak is ún. látszat-, „útitárs pártok”, ezek áltöbbpártrendszerek, mint pl. a szocialista Lengyelországban), új pártok nem
alakulhatnak,

• a pártversengés és a politikai váltógazdálkodás kizárt,

• az állami és a pártvezetői pozíciókat „halmozzák”, az első számú állami és pártvezetők egyszerre töltik be vezetői pozícióikat,

• a pártpolitikát egyetlen ideológia uralja és határozza meg,

• az uralkodó párt ideológiája kiszámíthatatlan,
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• minden külső és belső nyomásgyakorlást megtiltanak, a „frakciózás”, a platformalakítás az egyik legfőbb „pártellenes bűn”,

• minden érdektörekvést és pluralitást elfojt,

• erős elnyomó apparátust tart fenn és működtet, feszített politizálást és aktivizmust követel meg,

• állandó fejlődést hirdet, és megköveteli ennek visszaigazolását,

• sok tekintetben korlátlan és kiszámíthatatlan hatalom.

A hegemonisztikus vagy pragmatista egypártrendszerek általános vonásai:

• kisebb az ideológiai merevség és meghatározottság és a társadalom átpolitizálása,

• elismer és elfogad bizonyos csoportautonómiákat, a párton belüli látszatpluralizmust,

• bizonyos mértékig nyitott az ideológiai szempontból semleges csoportérdekek képviselete iránt (szakmai, területi, ipari, mezőgazdasági szektor
érdekeinek korlátozott érvényesítése tekintetében),

• a kényszerítés és a párt által hirdetett ideológia uralma lazább, de politikai versengést nem tűr meg,

• a párt kizárólagos hatalmát illető kritikán kívül korlátozott „szakmai kritikát” eltűr,

• az uralkodó párt politikája részben kiszámítható,

• a társadalmi élet perifériáin bizonyos csoportok autonómiáját elfogadja,

• a vezetés a külső és belső korlátozó erőkkel alkudozik, a nyilvános érdekképviselet helyett az „érdekbeszámítás” módszerével elfogadja bizonyos
nyomásgyakorló csoportok érdekeit, és figyelembe veszi a döntések meghozatalakor,

• a pártvezetésen belül nem nyilvános, de egymással rivalizáló csoportok jelennek meg.

A monopolisztikus egypártrendszer konkrét jellemzői Magyarországon (1953-tól az
1980-as évekig)

A diktatórikus szocializmus egészének társadalmi rendszerét és annak működését a politikai-hatalmi alrendszer működéséből érthetjük meg igazán.
A politikai-hatalmi rendszer működését pedig a rendszert meghatározó hatalmi centrum – a bolsevik típusú kommunista párt – felépítéséből, hatalmi,
politikai szerepéből és működési módjából ismerhetjük meg leginkább.

A pártközpontú politikai rendszer



MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)

314

A szocialista társadalom politikai rendszere pártközpontú politikai rendszer, amelyben a kommunista párt került a társadalmat integráló és a társadalmi
reprodukciót vezérlő hatalmi viszonyok centrumába. Az állami szervek részben összefonódtak – különösen a központi hatalmi pozíciókban – a
pártszervezetekkel, részben a hatalmi centrumból kikerülve elsősorban feladat-végrehajtó funkciót töltenek be. A hagyományos állami képviseleti
szervek elvesztették önkormányzati funkcióikat.

A Kádár János vezette MSZMP ezt a történelmileg tudatosan vállalt szerepet a párt vezető szerepe formulával fejezte ki. Ez a vezető szerepe az
alkotmány 3. §-ába is bekerült: „A munkásosztály marxista–leninista pártja a társadalom vezető ereje.”

Az állami szervek a politikai rendszer feladat-végrehajtó centrumába kerültek, míg a párt – a döntések tényleges birtoklása révén – a hatalmi
centrumba. A párt – hatalmi monopóliuma ellenére, bármily szorosan összeépült is olykor az állami szervekkel – a hatalomgyakorlás szerteágazó
és konkrét feladatait nem tudta végrehajtani, tehát szükség volt továbbra is a képzett, hivatásos államigazgatási szakapparátusra, a racionálisan és
jogszerűen működő igazgatási szervezetekre.

A hatalom kizárólagos (monopolisztikus) birtoklása és gyakorlása

Az állampárt monopolisztikus hatalmi struktúrát épített ki, kizárva minden más szervezett és intézményes politikai erőt vagy tényezőt a hatalom
birtoklásából. A hatalom koncentrációja megakadályozta a hatalom pluralitását, a valódi alternatívák felvethetőségét és képviseletét. Belső hatalmi
harcok, klikkek és érdekcsoportok természetesen voltak, de ezek intézményes és alternatívát képviselő politikai erőkké nem válhattak.

A párt kizárólagos hatalmi helyzete

A pártközpontú politikai rendszer hatalmi centrumában a hatalom monopolisztikus hatalmi blokknak nevezett berendezkedése alakult ki. A
párt kizárólagos hatalmi helyzete következtében mint önálló arculattal rendelkező valóságos politikai mozgalom és szervezet megszűnt. Ennek
következtében az a sajátos helyzet alakult ki, hogy az önálló arculatukat és sajátos funkciójukat elvesztett társadalompolitikai szervezetek
(szakszervezetek, ifjúsági szervezetek, a népfront) „fenntartása” – bizonyos látszatok megőrzése

végett – a párt feladatává és érdekévé vált. Így alakult ki a szocialista társadalmak politikai rendszerére jellemző három szervtípus:

a. a „szorosan szervezett” és kizárólagos hatalmi helyzetben levő uralkodó párt,

b. a feladat-végrehajtó centrumban az állami szervek,

c. a társadalompolitikai szervezetek összessége, melyek központi vezető szerveiket tekintve szervezetileg is összekapcsolódtak a párt vezető
szerveivel (lásd a Politikai Bizottság összetételét, melyben bizonyos szervezeti státusok kötelező tagságot jelentenek, de ez a területi
pártbizottságoknál is érvényesül).

Az állampárt szerepe és szociológiai karaktere a diktatórikus szocializmusban

Az állampárt a kelet-közép-európai diktatórikus szocializmusok politikai rendszerének intézményesült hatalmi gépezete. Történelmileg először
az ázsiai államszocializmusban alakult ki 1917 után. Az ázsiai államdespotizmus hatalmi rendszere, mentalitása, szervezeti és működési mintái
ötvöződtek össze a bolsevik típusú kommunista pártéval. A szovjet típusú államszocializmusban a történelmileg örökölt hatalomszerveződési és
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működtetési minták, módszerek és mentalitások egyrészről, és a bolsevik típusú pártorganizáció mint új párttípus és hatalmi koncentráció másrészről,
lényegileg az 1917 és 1932 közötti másfél évtizedben épült össze, hatotta át és alakította kölcsönösen egymást. Ez a hatalmi képződmény egy
történeti és egy teljesen új elemből ötvöződött össze, nem előre megfontolt és tudatos hatalmi rendszerépítés eredményeként, hanem a sajátos
szovjet-orosz külső és belső körülmények és feltételek hatására.

A kialakult állampárt példátlanul sikeresnek bizonyult a hatalom megtartása, a politikai ellenfelek háttérbe szorítása, majd kiiktatása során. A
világtörténelem talán legkoncentráltabb hatalmi rendszere jött létre, amelynek – a marxi ideologikus történelem- és társadalommagyarázatból eredően
– alapvető történelmi funkciója a társadalmi viszonyok totális átalakítása volt.

Történelme során az állampárt mindkét összetevője – az államhatalom és a párthatalom – egyaránt deformálódott, egymásra hatásuk és
egybeépülésük pedig egy sajátos hatalmi rendszer kiépülését eredményezte, amit állampártnak vagy pártállamnak nevezünk.

Az államrendszerben a végrehajtó hatalom és annak bürokráciája vált domináns elemmé, azon belül is a katonai és a rendőri erőszak-apparátus
hatalmi túlsúlya érvényesült. Az államszervezetben a végrehajtó bürokrácia és a militarista szervezeti rendszer uralkodott. A kommunista pártban
pedig a pártbürokrácia hatalma és ideológiai uralma (ideokrácia) érvényesült.

9. ábra - A kommunista ideológia és pártirányítás rendszere

Az állampárt az államigazgatási és a militarista bürokráciát, valamint a pártbürokráciát és az ideokráciát ötvözte magában. Ez a négy fő hatalmi elem
és szerveződési elv azután szét- és elválaszthatatlan hatalmi rendszerré olvadt össze, kialakítva sajátos hatalmi intézményeit, szervezeti megoldásait,
jogi és politikai normarendszerét, sajátos politikai szerepeit és e szerepeknek megfelelő teljesítményeket, metanyelvet, szókincset, viselkedési
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stílusokat, érvkészletet, mentalitásokat és politikai kultúrát. Az állampárt ezáltal etatizált párthatalmat és pártosodott állami hatalomkoncentrációt
valósított meg.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az állampárt az állami bürokrácia hatalomkoncentrációjából és a bolsevista típusú kommunista pártok
egyesüléséből alakult ki abban a szovjet típusú szocializmusban, amelyben tradicionálisan erősek voltak és fennmaradtak az ázsiai államdespotizmus
elemei és politikai kultúrája.

Az állampárti hatalmi rendszer évtizedeken keresztül (1948–1950-től az 1980-as évek végéig) nemzetközi hatalmi rendszerként működött. Az egyes
országokban kialakult állampárti rendszerek, bár történelmileg változtak, és egymáshoz képest is eltéréseket mutattak, alapvető karakterisztikus
elemeikben azonosak voltak.

A kelet-közép-európai állampártok eltérő módon szűntek meg. 40-50 éves működésük során kialakult mechanizmusaik még sokáig nyomot hagynak
az állampárti diktatúrák országainak fejlődésén.

A hegemonisztikus vagy pragmatista egypártrendszer Magyarországon az 1980-as
évtizedben

A hegemonisztikus vagy pragmatista egypártrendszer a Kádár-rendszer harmadik évtizedére alakult ki, lényegileg az 1980-as évtizedre.13

Az MSZMP mint bolsevik típusú kommunista párt és az általa meghatározott egypártrendszer megtartotta ugyan a bolsevik típusú kommunista
pártok alapvető jellemzőit és hatalomgyakorlási mechanizmusát, de ugyanakkor – egyedül a szocialista országok között – jellemző és jól körülírható
változásokon ment keresztül.14

A Kádár-rendszer induló és lezáró modelljét összefoglalva mutathatjuk be leginkább az MSZMP mint bolsevik típusú párt, a monopolisztikus
egypártrendszer és politikai berendezkedés átalakulását egy hegemonisztikus, pragmatista egypárti és politikai rendszerré.

A Kádár-korszak társadalmi, politikai és pártrendszerének átalakulása

Az induló és a lezáró társadalmi és politikai modellek rendszertipikus jellemzőinek összefoglaló táblázata harminckét év történelmi változásait kívánja
bemutatni. (Lásd a 3. táblázatot.)

A Kádár-rendszer induló és lezáró modellje között több mint harminc év telt el. Erre a hosszú történelmi periódusra egyaránt igaz a lényegi vonások
változatlansága és egyre jelentősebbé váló változások sorozata.

A magyarországi monopolisztikus egypártrendszernek hegemonisztikus-pragmatista egypártrendszerré történő átalakulására és az azzal együtt
járó változásokra nem került sor sem a Szovjetunióban, sem Csehszlovákiában, sem Romániában, Bulgáriában, sem a Német Demokratikus

13 A Kádár-korszak politikatudományi és történeti elemzését részletesen lásd: Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004. (Politikai és hatalmi viszonyok) Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 302–316.
14 A bolsevik típusú kommunista pártok jellemző vonásait lásd: Bihari: i. m. 261–297.



MAGYARORSZÁGI PÁRTRENDSZEREK
(Történeti és analitikus bemutatás)

317

Köztársaságban (az NDK-ban). Ezekben a szocialista országokban a rendszerváltozásig monopolisztikus (Romániában fasisztoid-nacionalista)
pártrendszerek működtek. A magyarországi rendszerváltás egy hegemonisztikus-pragmatista egypártrendszer kereteiben indult el, és ez a
tárgyalásos rendszerváltás folyamatát, kereteit és tartalmát alapvetően meghatározta.

3. táblázat - A Kádár-rendszer induló és lezáró modellje

Induló modell, 1956/57 Lezáró modell, 1988/89
1. Társadalmi rendszer és politikai mozgástér
Oktrojált, vagyis a magyar társadalomra a szovjetizáció révén
ráerőszakolt társadalmi rendszer és berendezkedés restaurálása. A
szovjet típusú szocializmus mint egyetlen szocialista modell követésének
szigorú kényszere, kizárva bármilyen más szocializmusmodellt vagy
rendszeralternatívát.

Oktrojált társadalmi rendszer. Rendszerreformokkal átalakított önálló
szocializmusmodell, amely lényeges elemeiben különbözött a többi
szocialista ország társadalmi rendszerétől, miközben a szovjet
típusú szocializmus legalapvetőbb összetevői változatlanok maradtak
(egypárti diktatúra, állampárti szervezeti rendszer, politikai nómenklatúra,
ideokratikus társadalmi rendszer).

A reformok révén átalakított szocializmusban megnövekedett politikai
mozgástér mind belpolitikai, mind külpolitikai viszonylatban. A
mozgástér bővülése és a reformok eszkalációja következtében egyre
nyilvánvalóbbá váltak a rendszer további formálhatóságának korlátai,
élesedtek és mélyültek a társadalmi berendezkedés egészéből eredő
strukturális válságok. A reformok folytatásával szemben a rendszerváltás
alternatívája fogalmazódik meg értelmiségi csoportok, majd szervezett
politikai erők részéről.

2. Hatalmi rendszer
Totalitárius (kezdetben bosszúálló) diktatúra, a Rákosi-rendszer
despotizmusa nélkül.

Enyhített diktatúra. A rendszerkritika szigorú korlátai mindvégig
érvényesültek, így Kádár személyének kritizálhatatlansága; a Varsói
Szerződésen keresztül a Szovjetunióhoz kapcsolódó katonai szövetség
elfogadása; az 1956-os forradalom ellenforradalomnak minősítése; a párt
vezető és társadalomirányító szerepének megkérdőjelezhetetlensége; a
szocialista társadalmi rendszerrel szemben bármilyen más társadalmi
berendezkedés vagy alternatíva nyilvános fölvetése.

3. Párturalom
Pártközpontú politikai rendszer, amelyben az MSZMP mint bolsevik
típusú kommunista párt egyeduralma érvényesült.

A szűkebb pártelit hatalmának elismerése mellett megjelentek és
intézményesültek a párt döntési hatalmát korlátozó érdekcsoportok.
Latens, majd egyre erősebben artikulálódó platformok jelentek meg a
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párttagságban, majd a pártvezetésen belül. A pártegységből párton belüli
korlátozott pluralizmus alakult ki, amelyet a konzervatív pártvezetés
adminisztratív és fegyelmező eszközökkel próbált visszatartani 1988-ban.
A párton belüli radikális reformokkal szemben a konzervatív rendpárti
szárny a párttagság egy részének mozgósításával próbált fellépni a
„fehérterror” és az 56-os „ellenforradalom” veszélyére hivatkozva.

4. Gazdasági rendszer
Bürokratikus állami tulajdonon alapuló redisztributív tervgazdálkodás.
Központi tervezés alapján részletes tervutasításokkal irányított gazdasági
rendszer, amelyben a piaci kapcsolatokat minimálisra korlátozták, az
árakat központilag határozták meg. A gazdasági teljesítményt a kötelező
tervutasítások teljesítése alapján értékelték.

Racionalizált redisztribúcíó és tervgazdaság. A tervutasítások
megszüntetése után a vállalatok nyereségérdekeltsége, piaci
versenyképességének növelése került előtérbe. Az állami tulajdonra
épülő gazdaságon belül a vállalatok és a szövetkezetek relatív és
növekvő gazdasági önállóságra tettek szert. A gazdasági döntések
meghozatalának folyamatába beépültek és egyre nyíltabbá váltak az
érdekeltségi elemek. A szocialista vállalati (az első) gazdasági szféra
mellett egyre erősebbé vált a második és a harmadik gazdaság (a legális
magán- és vállalkozói szféra és a nem legális vállalkozói szféra) szerepe
és annak erősödő kihívása a lemaradó, túlcentralizált vállalati szféra felé.

5. Hatalmi szerkezet
A politikai hatalom személyi körét a pártnómenklatúrába tartozó vezetők
alkották, akiket túlnyomóan a politikai megbízhatóság és a feltétlen
párthűség alapján választottak a politikai uralkodó osztály tagjai közé. A
politikai bürokráciát erős személyi függőségen alapuló hatalmi viszonyok
integrálták.

A párt vezető szerepe csökkent. Relatíve autonóm és intézményesen
szabályozott hatalmi függőségi rendszerek alakultak ki a társadalom
egyes alrendszereiben (gazdaság, oktatás, kultúra, tudomány, helyi
hatalmak). A pártvezetés rekrutációs bázisa kiszélesedik, kétszeresére
nő a felsőfokú végzettséggel rendelkező vezetők aránya a pártvezetés
tagjai között, és jelentősen fiatalodik a párt- és az állami vezetők
átlagéletkora, jelentősen csökken a pártnómenklatúrába tartozó vezetői
pozíciók száma.

6. Ideológiai rendszer
Az ideokratikusan megszervezett társadalomban a párt által elfogadott és
kizárólagosan érvényesített ideológia érvényesült.

Az ideológia uralma, az ideokrácia visszaszorul. A
„megkérdőjelezhetetlen” ideológiai és politikai doktrínák hangoztatása
visszaszorul a pártoktatás, a pártpropaganda, a tömegtájékoztatás
cenzúrázott területeire.

Az egyetlen ideológia uralma fokozatosan, majd rohamosan megszűnik.
Latens, majd nyílt ideológiai pluralizmus alakul ki a politikai elitben
és a párttagságon belül is. A kommunista ideológia nyelvezete
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és kifejezésmódja elveszíti magyarázó erejét lassan a pártvezetés
számára is. Új nyelven „beszélő” kritikai társadalomtudományok (kritikai
közgazdaságtan, kritikai szociológia, kritikai politikatudomány) jelennek
meg.

A demokratikus, versengő, mérsékelten pluralista többpártrendszer
(1989–2006)

A magyarországi versengő többpártrendszer részben megteremtője, részben eredménye a magyar átmenetnek. A demokratikus magyar
többpártrendszer az államszocializmus utolsó éveiben (1988–1989) jött létre, a rendszerváltás folyamatában (1988–1990) intézményesült és
stabilizálódott, és működőképes politikai alrendszerként tölti be társadalomirányító szerepét.

A magyarországi többpártrendszer példátlanul gyorsan jött létre és stabilizálódott lényegileg 1988 őszétől 1990 őszéig.

A többpártrendszer kialakulásának és működésének szakaszai
1. A pártosodás évei (1988–1989). A magyarországi többpártrendszer kialakulásában a pártosodás első szakasza 1988-tól 1990 őszéig tartott.

Ennek a szakasznak a legfontosabb jellemzője és megkülönböztető ismérve az volt, hogy ekkor kérdőjelezték meg a szervezett politikai erők (a
pártosodó, de kezdetben még nem igazi pártok) az állampárt hatalmát, ekkor jött létre a több központú hatalmi szerkezet és egy parlamenten
kívüli többpártrendszer.

A magyarországi többpártrendszer kialakulásának sajátossága volt tehát, hogy 1987–1989 folyamán parlamenten kívüli pártrendszer alakult
ki az állampárt mellett, amely nem illegális, de a párttörvény elfogadásáig jogrendszeren kívüli pártrendszer volt, kezdettől fogva versengő és
plurális szerkezetű prototöbbpártrendszer volt, ugyanakkor szervezett és intézményesült hatalmi centrumként funkcionált, s mint hatalmi centrum
tárgyalásokra és megegyezésekre tudta kényszeríteni a töredező állampártot, majd az önálló politikai és hatalmi centrummá váló kormányzatot
(Németh-kormány, 1989 őszétől 1990 májusáig).

1989 tavaszától egy plurális szerkezetű többpártrendszer alakult ki Magyarországon, amely az 1990. tavaszi választásokig parlamenten kívüli
többpártrendszer volt. Ez a legálisan működő, parlamenten kívüli többpártrendszer, a kormány közvetítésével, politikai döntéseit a parlament
által alkotott törvényekké változtatta át. A kezdettől fogva versengő, parlamenten kívül többpárti struktúra részben növelte a szervezett hatalmi
erők és politikai tényezők számát, részben bomlasztotta az állampárton belül meglévő hatalomkoncentrációt, és végül a politikai versengés révén
gyorsította az átalakulás folyamatát és a demokratikus politikai szocializációt.

A pártosodás első szakaszát az országgyűlési és az önkormányzati választások zárták le, amikor a parlamenten kívüli többpártrendszer – a
választások révén – parlamenti, legális és legitim többpártrendszerré alakult át, „beemelve” a pártokat az állami képviseleti szervezetekbe, s
létrehozva a többpárti parlamentet és önkormányzatokat.
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A magyar többpártrendszer egyfajta berobbanó szervezeti rendszerként jött létre. Az 1990-es tavaszi (március–április) országgyűlési választásokig
60 pártot jegyeztek be, amelyek közül 12 tudta teljesíteni az országos lista állításához szükséges feltételeket, s végül 6 párt jutott be a
parlamentbe, átlépve az akkor még 4%-os bekerülési küszöböt. A 6 parlamenti párton kívül 4 párt tudott 1% feletti eredményt elérni, amelyek így
párthelyiségekhez jutottak, és négy éven keresztül költségvetési támogatásban részesültek.

2. A pártok professzionalizálódása és funkcióik kiteljesedése. Lényegében 1990 tavaszától–őszétől számíthatjuk a többpártrendszer fejlődésének
második szakaszát, amit a pártok funkcióinak kiteljesedése (a funkciók tudatosítása, megszervezése és valamilyen módon való ellátása), a
pártpolitizálás professzionalizálódása, összességében a pártok modernizációja jelent.

A magyarországi többpártrendszer alig két-három év alatt alakult ki az átmenet során. A pártok és a versengő pluralista többpártrendszer
kialakulása rendkívül rövid idő alatt történt meg. A pártalakulások és a stabilizálódott többpártrendszer intézményesülése során az ún. tradicionális
pártok nem játszottak döntő szerepet. Nem a régi, az 1945–1948-as pártstruktúra szerveződött újjá, hanem új politikai erők és pártok – az MDF,
az SZDSZ, a Fidesz, az állampártról levált MSZP – váltak a pártrendszer meghatározó és karakterisztikus elemeivé.

Ezen a gyors folyamaton belül némileg lassította a pártok szerveződését, funkcióik kiteljesedését és a pártpolitizálás professzionalizálódását
a „mozgalom vagy párt” vita, és az állampárt reagálásának bizonytalansága az államszocializmus utolsó éveiben. Nem lehetett egyértelműen
és világosan megítélni azt, hogy az állampárt mint hatalmi centrum miként reagál a gyors pártosodásra: nem retten-e meg a többpártrendszer
„berobbanásától”, nem válnak-e uralkodóvá a hatalomféltő reflexek, s nem kísérlik-e meg leállítani a pártosodás folyamatát.

A politikai átmenet és a pártosodás folyamatának felgyorsulása részben oldotta a félelmeket, részben egyértelművé tette azt a felismerést, hogy a
modern politikai élet főszereplői a politikai pártok, s hogy ezért nemcsak hogy elkerülhetetlen, de a legfontosabb feladat – a hatásos és eredményes
politizálás előfeltétele – a sokfunkciós, modern pártok megszervezése.

Az 1990-ben az Országgyűlésbe bekerült hat parlamenti párt professzionalizálódása és funkcióinak kiteljesedése, a funkciók ellátásának
hatékonysága, a pártok modernizációja nem egyenlő mértékben haladt előre. A pártok belső szervezeti felépítése, szavazóikhoz és potenciális
támogatóikhoz való viszonyuk is alapvetően eltért egymástól.

3. Intézményesülés és stabilizálódás. A magyarországi többpártrendszer fejlődésének harmadik szakaszát lényegileg 1994-től számíthatjuk egészen
napjainkig.

Az 1990-es választásokon az Országgyűlésbe bejutott 6 párt jutott be ismét 1994-ben az Országgyűlésbe, 1998-ban 6 párt alakíthatott
képviselőcsoportot (a KDNP helyett a MIÉP került be, a másik öt párt változatlanul bekerült), 2002-től négy pártra csökkent (MSZP, SZDSZ,
Fidesz-MPP, MDF) a parlamenti pártok száma, bár lényegesen eltérő támogatással és mandátumarányokkal. 2006-ban a KDNP ismét bejutott
az Országgyűlésbe, így ötre nőtt a parlamenti pártfrakciók száma.

A többpártrendszer intézményesülése szempontjából a lényeges változás abban ragadható meg, hogy a korábbi és az Országgyűlésbe
ismét bejutó pártok, az 1994-es választásokon már modern politikai munkaszervezetekként, professzionális politizálásra alkalmas, alternatív
programokat kínáló, szavazatszerző politikai szervezetekként vettek részt. Szabályozott eljárások keretében, viszonylag kiszámítható politikai
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mozgástérben versengtek a szavazatokért. Minden pártban megjelentek a hivatásos politikusok, szervezett munkamegosztás keretében működő
szakértők, pénzszerzők, kampányfinanszírozók, a politizálást élethivatásszerűen vállaló pártpolitikusok.

Az intézményesült magyar többpártrendszer tartós szociológiai jellemzői 1990 és
2006 között

Majd két évtized után már megfogalmazhatók a magyar pártrendszernek azok a jellegzetességei, amelyek tartósnak bizonyultak.

1. A pártrendszer valódi versengő (kompetitív, többközpontú) pártrendszer, amelyben három ideológia, eszme- és értékrendszer, kormányzati politika
verseng egymással. Az érték-, eszme- és programkínálatok lényegesen eltérnek egymástól, versengő politikai alternatívákat állítanak anélkül, hogy
valamelyik ideológia és politikai program egyeduralmi szerepre tudna szert tenni, vagy olyan predomináns pártrendszer alakulna ki, amelyben 3-4
választáson ugyanaz a párt nyerné el a szavazatok többségét.

A pártrendszerben az 1990–2006 között lezajlott öt választás során négy választáson kormányváltásra került sor, egyszer sikerült a korábbi
kormánypártoknak parlamenti többségüket megőrizniük.
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10. ábra - Az 1990-es szabad választások után kialakult pluralista pártrendszer (1990-2006)

A pártrendszer tartós és domináns ideológiai-eszmei centrumai:

• a konzervatív-keresztény-polgári ideológia,

• a szocialista-szociáldemokrata ideológia,

• a liberális ideológia.
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A három nagy ideológia mellett számottevő politikai eszme a nemzeti radikalizmus, amelynek pártja (a MIÉP) 1998-ban átjutott az 5%-os bekerülési
küszöbön és 4 évig parlamenti pártként működött. A 2002-es választásokon a MIÉP nem érte el a parlamenti bekerüléshez szükséges határt. A
2009-es európai parlamenti választásokon önálló listát állított a nemzeti radikalizmus új pártja, a Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom) és 3
mandátumot szerzett, míg a liberális, korábban 2 mandátummal rendelkező SZDSZ nem küldhet képviselőt az Európai Parlamentbe. A 2010-es
választásokon a Jobbik Magyarországért Mozgalom és az LMP (Lehet Más a Politika) új parlamenti pártként kerültek be az Országgyűlésbe.

A magyar pártrendszer tehát valódi versengő (kompetitív) pártrendszer, amelyben nyilvános és szabályozott versengés folyik a szavazatokért a
kormányzati hatalom megszerzése érdekében a szavazások időszakában, és valódi, nyilvános politikai versengés folyik azt követően is a politikai
közvélemény folyamatos befolyásolásáért. A hatalomért folytatott versengés tehát folyamatos, és nem szűkíthető le a választási harcok időszakára.
A demokrácia legfőbb veszélye a hatalom monopolizálása vagy kizárólagos birtoklása. Ezt az alkotmányos jogi szabályok, az Alkotmánybíróság és
a politikai nyilvánosság hivatott megakadályozni.

2. A magyar pártrendszer mérsékelt többpártrendszer. A négy-hat parlamenti párt mellett három-négy 1% fölötti eredményt elért párt részesül
költségvetési támogatásban 1990 óta.

A többpártrendszer elmúlt két évtizedét tekintve lényegileg négy releváns pártot emelhetünk ki (az MDF, az SZDSZ, a Fidesz és az MSZP), amelyek
mint parlamenti tényezők, kormánypártok, modern és funkcionális teljességre törekvő, professzionalizálódó szervezettel rendelkező pártgépezetek,
és markánsan eltérő politikai alternatívákat kínáltak.

A magyar versengő pártrendszerekben legálisan működnek a rendszerellenes (pl. MIÉP, Kommunista Munkáspárt) és a radikális nemzeti pártok
(Jobbik Magyarországért Mozgalom).

3. A magyar pártrendszer mérsékelten pluralista pártrendszer. Bár 2002-ig mintegy 280 pártot jegyeztek be a bíróságokon, ám a valóban működő
pártok száma alig egy tucat. (Lásd a 10. ábrát.)

A pártrendszer pluralizáltsága, belső tagoltsága vizsgálható egyrészről a releváns politikai ideológiák, másrészről a pártok száma alapján. (Lásd a
12. ábrát.)

A magyar pártrendszer (a parlamenti és a parlamentközeli pártokra szűkítve a pártrendszert) ideológiai és pártszervezeti tagoltsága, pluralizmusa
az 1990-es választásoktól a következő:

a. konzervatív-keresztény-polgári ideológiai centrum és az idetartozó pártok:

1990–1994: MDF, KDNP, FKGP,

1994–1998: MDF, KDNP, FKGP és leváló pártjai, kiválásuk után: MDNP, KDSZ, 1998-tól: MDF, Fidesz,

2006-tól: MDF, KDNP, Fidesz;
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b. szocialista, szociáldemokrata ideológiai centrum és az idetartozó pártok:

1990–2006: MSZP,

MSZDP, SZDP;

c. liberális ideológiai centrum és az idetartozó pártok:

1990–1994: SZDSZ, Fidesz,

1998–2006: SZDSZ;

d. nemzeti radikális ideológiai centrum és az idetartozó pártok:

1992-től: MIÉP,

2002-től: Jobbik;

e. marxista-kommunista ideológiai centrum és az idetartozó párt:

1990-től: Munkáspárt (teljes neve 1989-től 1993-ig Magyar Szocialista Munkáspárt, 1993-tól 2005-ig Munkáspárt, 2005-től Magyar Kommunista
Munkáspárt);

f. környezetvédő, a jövő nemzedékeit védő párt: 2010-től a Lehet Más a Politika (LMP).

4. A magyar pártrendszer ún. lebegő pártrendszer. A gyors pártosodás következtében a pártok politikai elitcsoportok, értelmiségi körök által
megszervezett mozgalmakként, majd szervezett politikai erőkként jelentek meg. A „felülről” elindult pártszerveződés következtében csak a pártosodás
után kezdett kialakulni a pártok stabil szavazótábora és megszervezett tagsága, biztosan elkötelezett támogatói köre.
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11. ábra - Szavazók megoszlása a parlamenti választásokon

A magyar pártrendszer szociológiai karakterét erősen meghatározza négy tartósnak mutatkozó tendencia és politikai magatartás:

a. Tartósan magas a választásokon részt nem vevő polgárok száma: 3,5-4 millió fő, vagyis a választásra jogosultak 30-40%-a az elmúlt négy
választáson nem vett részt.

b. Tartósan magas a bizonytalan választók száma (kb. 30%), akik még a választások előtti napokban, órákban döntik el, hogy melyik pártra, illetve
jelöltjére szavazzanak.

c. A szavazói magatartásokat elemző szociológiai felmérések szerint – bár 1998-tól csökkenő mértékű, de – magas a vándorszavazók száma, vagyis
azoké, akik pártot váltanak az előző választásokhoz képest, és más pártra szavaznak, mint korábban.

d. A többféle választói attitűd és magatartás között a „protestáló” vagy „büntető” szavazók (akik a kormányra került pártokat támogatták
szavazataikkal, de csalódva bennük, az ellenzéki pártokhoz vándorolnak át) relatíve nagy száma is bizonytalanná teszi, illetve elszakítja a pártokat
szavazói tömbjüktől.

A felülről kiépült többpártrendszer tömbösödése, a pártok szavazótáborainak a stabilizálódása erősödött az elmúlt választásokon. A pártok társadalmi
beágyazódásához, tartós tagság és választótábor kialakulásához azonban még kevés volt a négy választás, a majd két évtizedes többpártrendszer.
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12. ábra - Ideológiai szavazótáborok 2002-ben és 2006-ban

A magyar pártrendszer lebegő pártrendszer jellege a pártosodás alakulásával és gyorsaságával függ össze. Az új pártok értelmiségi csoportok,
politizáló körök szervezőakciói révén alakultak ki. Felülről, az értelmiség politizáló rétegei felől indult el a pártszervezés, és a szervezés során
keresték, „teremtették” meg társadalmi bázisukat a pártok. A gyors szerveződés eredménye a párttagok és a szavazók nagyarányú átfedése – még
az élesen szemben álló pártok között is, például az MDF és az SZDSZ „lenti” és helyi tagságában –, másrészt a párttagok fluktuációja, a szavazók
elbizonytalanodása, a stabil szavazói magatartások hiánya és a pártok nagyfokú belső heterogenitása, gyűjtőpártjellegük túlzott dominanciája.

A klasszikus tömegpártokra jellemző szervezett tömegbázis nem alakul ki a pártok mögött és alatt. Ennek ellentmond a gyűjtőpárti jelleg és a
versengő néppártok, gyűjtőpártok (catch-all-party) szerveződésének, programkínálatának a logikája is. A társadalom alapstruktúrája (réteg-, osztály-
és csoporttagoltsága, szerkezete) nem tükröződik mechanikusan a pártstruktúrában, ezért nem is lehet szociológiai-normatív mérce a pártrendszer
stabilizálódása és társadalmi kötődése szempontjából a kettő egymásnak való megfelelése. A kormánykoalíciók pártjai minden eszközt felhasználva
próbálják kialakítani a maguk „politikai osztályait” (a nemzeti középosztály, a reprivatizáltak tulajdonosi köre stb.). Tartós társadalmi bázist ezek nem
adnak, a társadalom alapstruktúráját a tulajdonosi és a jövedelmi, a munkáltató-munkavállalói viszonyok alakulása határozza meg. A társadalom
alapstruktúrája (réteg- és osztálytagoltsága) helyett a modern politikában előtérbe kerültek a programok, a vállalt értékek, a politizáló személyiségek, a
biztonság és a nyugalom értékei, s ezek egyre fontosabb „bázisteremtő” szerepet játszanak, így a magyar pártrendszer sajátos „lebegése” feltehetően
tovább fog tartani.
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5. A magyar pártrendszer relatíve stabil pártrendszer volt 1990 és 2006 között. A négy országgyűlési választás során összesen hét párt került be
az Országgyűlésbe. Az 1%-nál jobb eredményt elérő, de a bekerülési küszöböt (1990-ben 4%, azt követően 5%) el nem érő pártok száma 3-4,
kismértékben változó összetételben.

Az 1990-es és az 1994-es választásokon ugyanaz a hat párt (MDF, FKGP, KDNP, SZDSZ, MSZP, Fidesz) került be az Országgyűlésbe. Az 1998-as
választásokon nem jutott be a KDNP, bejutott viszont – új parlamenti pártként – a MIÉP. A 2002-es választásokon – az 1990 óta parlamenti pártok
közül – négy párt (MSZP, Fidesz, SZDSZ, MDF) jutott be a parlamentbe, és három ért el 1–5% közötti szavazási eredményt. 2006-ban 5 párt jutott
be az Országgyűlésbe (MSZP, SZDSZ, MDF és a közös listát indító Fidesz és KDNP), a parlamentbe be nem került pártok közül 1 párt ért el 2,2%-
os eredményt (MIÉP, Jobbik), 10 párt pedig 0,01–0,42% közötti eredményt.

A magyar pártrendszer meglehetősen stabil volt a 2006-os választásokig:

• a parlamenti pártok száma,

• a parlamenti pártok ki- és bekerülési mobilitása (új pártok bekerülése [MIÉP], régi pártok [időlegesen a KDNP, FKGP] kikerülése) szempontjából

• és a parlamenti pártok ideológiai megoszlása szempontjából egyaránt.

A parlamenti pártrendszer számszerű, bentmaradási és ideológiai stabilitása mögött azonban jelentős tartalmi változások, megújulások, a versengő
többpártrendszer logikájával összefüggő átalakulások jellemzik a magyar parlamenti pártrendszert.

A. Az első többpárti demokratikus választást is beleértve, eddig – 2006-ot kivéve, amikor a 2002-ben győztes MSZP alakíthatott ismét kormányt –
minden parlamenti választás eredményeképpen új kormány alakult a korábbi ellenzéki pártokból.

a. 1990-ben az MDF vezetésével konzervatív keresztény-polgári kormánykoalíció alakult meg, a Független Kisgazdapárt és a
Kereszténydemokrata Néppárt részvételével, 59%-os parlamenti többséggel.

• 1994-ben az MSZP vezetésével és az SZDSZ részvételével jött létre szocialista-liberális kormánykoalíció 72%-os többséggel.

• 1998-ben a Fidesz vezetésével és az FKGP és az MDF részvételével alakult meg a konzervatív-polgári koalíciós kormány 55%-os többséggel.

• 2002-ben ismét szocialista-liberális kormánykoalíció jött létre az MSZP vezetésével és az SZDSZ részvételével, 51,2%-os parlamenti
többséggel.

• 2006-ban a szocialista-liberális kormánykoalíció folytathatta tevékenységét, az MSZP vezetésével és az SZDSZ részvételével, 52,9%-os
parlamenti többséggel.

• 2010-ben a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt 2/3-nál nagyobb többséggel alakított kormányt.

b. A kormány- és ellenzékváltás együtt járt a kis pártból – nagy párt, nagy pártból – kis párt „parlamenti libikóka” jelenségével is.
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Az 1990-es választásokon győztes MDF 1994-ben több mint 500 ezer szavazatot vesztett (választóinak száma 1,2 millióról 633 ezerre csökkent),
az MSZP pedig több mint háromszor annyi szavazatot kapott 1994-ben, mint 1990-ben (535 ezerről 1,7 millióra növelve szavazóinak számát).

Az 1994-ben még kis pártnak (6%-os parlamenti arány) számító Fidesz, az 1998-as választásokon 38,3%-os mandátumtöbbséget szerzett, több
mint háromszorosára növelve szavazóinak számát.

Az öt választás nagy vesztesei: az MDF és az SZDSZ. Az MDF mandátumainak aránya az 1990-es 42,49%-hoz képest 2006-ra 2,85%-ra csökkent.

Az SZDSZ, amely 1990-ben 23,83%-os mandátumarányt ért el, 1994-ben 17,88%-ot, 1998-ban már csak 6,22%-ot, 2002-ben 5,18%-ot, 2006-
ban pedig 4,66%-ban részesült a parlamenti helyekből.

13. ábra - Politikai libikóka: a szavazói támogatottságok és mandátumarányok változásai 1990 és 1998 között

A parlamenti váltógazdálkodás eredményeképpen 1990 és 1998 között, majd 2002 és 2006 között három egymástól lényegesen eltérő
kormányprogram alapján irányították az országot a kormánykoalíciók.15 Az új kormánykoalíciós programok nemcsak új irányokat és célokat,
preferenciákat jelöltek meg a korábbihoz képest, hanem egyúttal az előző kormánypolitika szigorú, olykor nagyon radikális kritikáját is jelentették.
Minden kormányprogram korrekciós program is volt az előzőhöz képest. A megváltozott társadalompolitikai elképzelések új igazodási kényszert
és lehetőséget kínáltak az irányítottak és a társadalom tagjai számára. Az új kormányzati politikát megvalósító kormányzati és az előzőt
korrigáló kormányzási tevékenység – makro- és politikai szociológiai értelemben – a politikai rendszer „hosszú innovációjának” folyamata, amely
pártszimpátiáktól független jelensége a politika világának.

15 1990–94 között az MDF vezette polgári-konzervatív kormány,

1994–98 között az MSZP–SZDSZ szocialista-liberális kormány,

1998–2002 között a Fidesz vezette polgári kormány,

2002–2006–2010 között ismét az MSZP–SZDSZ szocialista-liberális kormányok.
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c) A parlamenti választások erősen megrostálták az országgyűlési és az önkormányzati képviselők személyi körét és összetételét is.

A magyar politikai elit jelentősen átalakult és kicserélődött a választások eredményeképpen. 1994-ben és 1998-ban az előző választásokhoz képest
az országgyűlési képviselők több mint 60%-a kicserélődött. A kicserélődés aránya csökkent 2002-ben 1998-hoz képest. Megfigyelhető a politikusi
pálya professzionalizálódása, előtérbe kerültek a főhivatású képviselők, kormányzati politikusok, helyi pártpolitikusok.

14. ábra - A politikai megosztottság összesítése a fő politikai törésvonalak mentén 2006-ban

A magyar pártrendszer szervezeti és strukturális stabilizálódása, a szavazóbázisok kilengésének csökkenése, a két nagy párt szavazóinak a
rögzülése nem csökkenti a politika periodikus tartalmi megújulásának a lehetőségét.

6. A magyar pártrendszer az ideológiai centrumokat illetően divergáló pártrendszer. Az öt különböző (a szocialista, a konzervatív-polgári, a liberális,
a nemzeti radikális, a kommunista) ideológiai centrumhoz tartozó pártok nézetei, értékrendszerei, ideológiai és eszmei meggyőződéseik, politikai
célkitűzéseik közötti különbségek nem csökkennek, hanem nőnek. Az ideológia centrumok pártjai között meglévő ideológiai-eszmei törésvonalak
mélyülnek.16

Az ideológiai-eszmei távolság növekedése meghatározza a pártok koalícióképességét, illetve a koalíció kizártságát. Az ideológiai centrumok, a
pártcsaládok közötti versengés egyre élesebbé vált az elmúlt időszakban. A szavazatokért folytatott politikai versengés konfliktusélező szerepet
játszik azokban az ideológiai és pártcentrumokban (pártcsaládokban), amelyekhez több párt, politikai mozgalom kötődik.

4. táblázat - A 2009. június 7-i európai parlamenti választások eredménye

Párt Kapott szavazatok száma Kapott szavazat százalékosan Elnyert mandátumok száma

16 A pártok közötti politikai törésvonalakat lásd Bihari Mihály: i. m. 473–479.
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Fidesz–KDNP 1 632 309 56,36% 14
MSZP 503 140 17,37% 4
Jobbik 427 773 14,77% 3
MDF 153 660 5,31% 1
SZDSZ 62 527 2,16% 0
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13. fejezet - A PARLAMENTARIZMUS TÖRTÉNETI
FUNKCIÓVÁLTOZÁSAI

A parlamentarizmus alapelveinek és modelljeinek történeti kialakulását áttekintve, érdemes összegző jelleggel a parlamentarizmus funkcióinak
alakulását és a funkciók változását is szemügyre venni.

A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása1

A modern polgári alkotmányjogi berendezkedés kialakulásában döntő szerepet az angol állami fejlődés játszott az 1600-as évek végétől. A kialakuló
angol parlamentarizmus gyakorlati tapasztalataira reflektálva a felvilágosodás politikai gondolkodói továbbfejlesztették és rendszerezték a néptől
származtatott hatalomgyakorlás elméletét. Ezek az eredmények a rövid életű forradalmi francia alkotmányoktól eltekintve a múlt század elejéig csak
az Angliától elszakadt észak-amerikai gyarmatok alkotmányában csapódtak le. Az amerikai alkotmányfejlődés azonban csak a XIX. század végétől
kezdett hatni Nyugat-Európa alkotmányjogi megoldásainak formálásánál. Döntően az angol parlamentarizmus kompromisszumos megoldásai
kezdtek terjedni az 1830-as évektől a kontinens belseje felé.

Az alapelemek kialakulása – Anglia
Alapelemeit tekintve meglehetősen egyszerű a polgári alkotmányjogi berendezkedés, néhány formulával leírható, egy-egy ilyen alapelem létrejöttéhez
mégis évszázadokra volt szükség: periodikusan ismétlődő választások; a választások útján létrejövő parlamentek primátusa; a parlamentnek alávetett
kormány (vele az egész államapparátus); negyedik alapelemként kiegészíti ezeket az államfő, amely azonban fő szabályként a mai Nyugat-
Európában már csak alkotmánytechnikai szerepet tölt be, és csak ha konfliktus támad a parlament és a kormány között, akkor tud fellépni mint
döntőbíró és válhat szerepe átmenetileg jelentőssé. (Másként alakult az alapelemek viszonya az Egyesült Államokban, ahol a végrehajtó hatalom
feje is önálló választással nyeri el megbízatását, és a két választott szerv, a kongresszus és az elnök között nem hierarchikus, hanem egymást
kontrolláló megoldásokat alakítottak ki. Bizonyos fokig Franciaország is erre mozdult el az 1958-as alkotmány óta.) A második világháborút követő
évektől az alkotmánybíróságot kell még önálló alapelemként kiemelni Nyugat-Európában a központi államhatalom szerkezetében (az USA-ban már a
múlt század második felétől jelentős az alkotmánybíráskodás szerepe). A kontinenstől eltérően Angliában nem tudott az abszolút monarchia tartósan
kialakulni, így a rendi-képviseleti intézményekből nagyobb törés nélkül, fokozatos hangsúlyeltolódásokkal alakulhattak ki a modern parlamentarizmus
alapelemei.

a. Az angol parlament kialakulásának kezdetei 1265-ig nyúlnak vissza, amikor Monfort Simon összehívta az első parlamentet. Rendszeres
összehívása azonban csak a század végétől alakult ki. Az 1300-as évek első felében végbement a Lordok Házának elkülönülése a képviselőháztól,
és ettől kezdve a lordok a királyi tanács tagjaival együtt ültek össze. A későbbiekben fontossá váló képviselőház, a „Commonshouse” belső
viszonyai még jó ideig rendezetlenek voltak, a küldöttválasztás szabályai is a gyakorlatban formálódtak. E század végére rendeződtek a belső

1 Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009) c. tankönyvből átvett rész, az 1. pont szerzője: Pokol Béla
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viszonyok, a királyi hatalommal szemben egyre inkább testületként léptek fel. (1377-től egy képviselőt választottak maguk közül, a „Speaker”-
t, aki továbbította a kívánságukat a király felé.) A választások gyakorlatban kialakult szabályait 1429-ben foglalták törvénybe, és ez alapjaiban
az 1832-es nagy választójogi reformig érvényben volt. Választójoga volt annak, aki olyan földtulajdonnal rendelkezett, amelynek évi hozadéka
legalább a 40 shillinget elérte.

A képviselőházban helyet foglaló polgárság gazdasági megerősödése kiélezte a hatalmi harcot a királyi hatalom és a parlament között, ami végül
is a király (I. Károly) kivégzésével és a parlament győzelmével zárult. Cromwell hatalmi diktatúrája és alkotmányozási törekvései nem hagytak
lényegesebb nyomot a későbbi alkotmányjogi intézmények fejlődésében. Halála után a Stuartok restaurációja következett, majd II. Jakab erőszakos
katolizálási törekvéseire 1688-ban a „dicsőséges forradalom” volt a reakció, és a trónra meghívott

III. Orániai Vilmos alatt végleg a parlament javára dőlt el a hatalmi harc.

b. A hatalmi harcban és a modern parlamentarizmus kialakulásában egyik központi kérdés volt a parlamentnek felelős kormányzat megteremtése.
A Tudorok uralkodása alatt mindvégig a Királyi Tanács volt a legfőbb végrehajtó szerv. Ez a felduzzadt szerv azonban egyre alkalmatlanabbnak
bizonyult az állami élet folyamatos vitelére, így a Stuart-restauráció után II. Károly a francia előkép nyomán egy szűkebb kabinetet hozott létre
erre a célra. Kezdetben a kabinet tagjai kizárólagosan a királynak voltak felelősek, a király „bizalmi embereiből” fokozatosan alakult ki a parlament
bizalmához kötött kormány konstrukciója.

Ezt az alapvetően gazdasági-társadalmi okok által előidézett változást egy sor szerencsés véletlen is elősegítette. Az egyik ilyen okot jelentette
a királyi hatalomtól függetlenedő kabinetkormányzás kialakulásában, hogy a trónra meghívott Hannover-házi I. György (1714–1727) számára
ismeretlenek, így érdektelenek voltak az angol belpolitikai viszonyok, emiatt távol maradt a kabinetülésekről. A gyakorlatban hamar kialakult ettől fogva
az elnöklő „első miniszter” reszortja. A kabinet királytól eloldódása után még hosszú ideig tisztázatlan volt a parlamenti bizalomhoz való kötöttség
módja. A parlamentben levő tory és whig párt laza szervezete jó ideig lehetővé tette a király számára, hogy tetszése szerinti kormányt alakítson.
A pártok szilárdabb formálódása végül az 1800-as évek elejére kialakította, hogy a kormány kinevezésekor a király kötve van a választásokon
többséget szerzett párthoz.

c. Az angol parlamentarizmus további alakulásában két lényeges tendenciát kell még kiemelni. Az egyik a választójog fokozatos kiterjesztése,
amelynek folyamán (1832; 1867; és végül 1918-ban a nők választójogának elismerése) a korábbi százezerről húszmillióra növekedett a
választójogosultak száma. Ebből következően tovább növekedett a képviselőház politikai jelentősége a felsőházzal szemben. Ez egyre
anakronisztikusabbá tette a két ház egyenlő szerepét a törvényhozásban. A két ház ellentétét tovább fokozta, hogy míg az alsóházban a XIX.
század végére a munkásérdekeket is felkaroló liberálisoknak voltak erős pozíciói, a Lordok Házában a konzervatív szellem kikezdhetetlennek
bizonyult. Az alsóház törvényhozását folyamatosan megvétózó Lordok Házának szerepét 1911-ben erősen megnyirbálták, és ettől kezdve kiszorult
a napi politikai életből. Kiszorulásával a király is elvesztette utolsó eszközét a politikai küzdelmek befolyásolására. Ezzel teljessé vált a választások
útján létrejövő alsóház primátusa, és a bizalmához kötött kormány politikaalakításának kizárólagossága.

A parlamentarizmus térhódítása – Belgium, Franciaország
A Hollandiáról éppen levált Belgium alkotmányozási munkái jó alkalmat jelentettek 1831-ben a gyakorlatban alakuló angol parlamentarizmus
alapelemeinek írásbeli kodifikálására. A későbbiekben az angol gyakorlat az írásba foglalt belga alkotmány példájával befolyásolta a jelentősebb
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európai államok alkotmányjogi megoldásait. Lényegét illetően – a korlátozott királyi jogkör a napi politikába való beleszólásban; a parlamenti
többséghez való kötöttség a kormány kinevezésében – a belga modell megfelel az előbb ismertetett angol megoldásoknak, így külön nem kell kitérni
rá.

Annál nagyobb figyelmet érdemel Franciaország parlamentarizmusának kialakulása, egyrészt európai hatalmi súlyánál fogva, másrészt a francia
alkotmányjogi berendezkedések egymást követő variációi miatt.

A parlamentnek felelős kormány konstrukciójának első jelei már a Napóleon bukása utáni Bourbon-restauráció éveiben megfigyelhetőek itt a
gyakorlatban. Lajos Fülöp, a „polgárkirály” uralkodása alatt tovább erősödött a kormány parlamenthez kötöttsége, noha továbbra is alapvető maradt
a király jelenléte a politika irányításában. Thiers ezzel a gyakorlattal szemben fogalmazta meg 1848-ban a parlamentarizmus alapkövetelményeként:
„a király uralkodik, de nem kormányoz”. A monarchia fennállása alatt azonban ez mindvégig csak követelmény maradt. Az 1848. februári forradalom
ismét megdönti a monarchiát (II. Köztársaság). A király helyébe lépő köztársasági elnök széles körű jogokkal rendelkezett az állami élet irányításában.
A rövid életű, 1852-ben császársággá átalakuló II. Köztársaság alkotmányjogi hiányosságai később intő példaként szolgáltak az újabb francia
alkotmányok készítői számára.

Louis Bonaparte bukása után 1873-ban, illetve 1875-ben fogadták el azokat az alkotmánytörvényeket, amelyek a III. Köztársaság parlamentarizmusát
rögzítik. Az alkotmánytörvények előkészítői előtt mindenekelőtt a köztársasági elnök jogkörének erőteljes korlátozása lebegett. Ezen túl, hogy
egy esetleges „erős ember” nehogy a kormányfői posztot használja ki Louis Bonaparte államcsínyének megismétlésére, a kormány pozícióját is
tovább gyengítették a parlamenttel szemben. Ennek egyik eszközeként megszigorították a parlament feloszlatásának lehetőségét és új választások
kiírásának a jogát a kormányfő, illetve az államfő számára, másrészt a kormány elleni bizalmatlanság felvetését a legtágabban biztosították a
parlamenti képviselőknek. Ez a konstrukció kisebb módosításokkal 1940-ig (a német megszállásig) tartott, és a 65 év alatt több mint 100 kormányt
használt el a III. Köztársaság „szuperparlamentarizmusa”. A teljesen instabil kormány, a laza koalíciók folytán örökké változó miniszterek helyett az
állami élet folyamatos irányítása kezdett eltolódni a parlament állandó bizottságaira.

A II. világháború után 1946-ban új alkotmányt fogadott el Franciaország, ám a IV. Köztársaság parlamentarizmusa is lényegében hasonló volt a
korábbiakhoz. Változás nem is az alkotmányjog síkján történt, hanem a politikai pártok szintjén. Már századunk első évtizedeire a korábbi laza
képződmények helyett szervezett tömegpártok nyomultak a politikai élet középpontjába Franciaországban is. Ez némi stabilitást hozott ugyan az
állami élet vitelébe, ám hosszabb ideig egy párt sem tudott többséget szerezni magának a parlamentben. A IV. Köztársaságban folytatódott a
kormányok folyamatos lecserélődése. Az indokínai és algériai háborúk kudarcai a végsőkig élezték a belpolitikai helyzetet. Ebben a helyzetben
lépett a színre a hadsereg követelésére Charles De Gaulle, aki tanácsadóival egy új alkotmánytervezetet készített, ebben erőteljesen megnyirbálta a
parlament jogkörét, és erős köztársasági elnöki hatalmat konstruált. Az alkotmányt a parlament kikapcsolásával közvetlenül népszavazás fogadta el.

A parlamentarizmus további terjedése – Németország, Olaszország
a. Németország: Míg a francia–porosz háború után a vesztes Franciaország már 1875-re végérvényesen parlamentarizálódni tudott, addig a német

oldalon a győzelem a monarchikus hatalomgyakorlás fél évszázados továbbélését segítette elő. Az 1871-ben elfogadott „bismarcki alkotmány”
rögzítette a birodalmi kancellár és a miniszterek felelősségét a császár felé. A képviselőháznak, a Reichstagnak mindössze a kancellárhoz és
a császárhoz szóló petíció felterjesztésének jogát adta meg, és az interpelláció jogát ismerte el anélkül, hogy az bármilyen kötöttséget vagy
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következményt jelentett volna a kancellár vagy a miniszterek számára. Ez az alkotmányjogi helyzet annál is ellentmondásosabb volt, mivel a
politikai szféra egészében a demokratikus szerveződés folyamatosan haladt előre. A szocialistaellenes törvény megszüntetése után (1891) a
Német Szociáldemokrata Párt hamarosan egymillió taggal rendelkezett, 1903-ban megkapta birodalmi szinten az összes szavazatok egyharmadát,
de a polgári pártok is egyre szervezettebb formát öltöttek.

A pártok kifejlődése, parlamentbe való bekapcsolódásuk, ill. a parlament alárendelt alkotmányjogi szerepe közötti ellentmondás feloldására
már az 1900-as évektől erősödött a politikai nyomás. Ennek nyomán 1908-tól a parlament megkapta a jogot a működő kormánnyal szembeni
bizalmatlanságának kinyilvánítására. Ám ez jó ideig puszta „panaszjog” volt, mivel államjogi következmények nem fűződtek hozzá. Csak az első
világháború utolsó szakaszában kényszerült a császári hatalom a parlament szerepének felértékelésére. Itt mutatkozott meg a bismarcki hatalmi
modell gyengesége: békés, nyugodt időben, sikeres állami tevékenység mellett stabil lehetett a társadalom akaratától függetlenített hatalomgyakorlás,
vesztes háborút azonban nem engedhetett meg magának. Az utolsó hónapokban: a császár jelentős engedményre kényszerült a képviselőházzal
szemben. Egy 1918. október 28-án elfogadott alkotmánymódosítás kimondta a kancellárnak a Reichstag bizalmától való függőségét, ez azonban
nem tudta megakadályozni a monarchia eltörlését.

A parlamentarizmus alapjait az 1919-es weimari alkotmány rakta le a világháború után Németországban. Alkotmányjogi megoldásait tekintve ki
kell emelni a viszonylag erőteljes államfői jogkört. Erre ösztönözte az alkotmány készítőit a negatív francia példa, ahol az állandóan ismétlődő
kormányválságok lehetetlenné tették a folyamatos kormányzást, és az államfő szűk jogköre sem tette lehetővé egy stabil pont kialakulását a
központi államszervezetben. Az erős elnöki hatalom és a polgári demokrácia értékeinek összeegyeztetéseit az amerikai alkotmányos élet példázta
a német alkotmányjogászok számára. A weimari alkotmány hatalmi súlyelosztásának megértéséhez azonban említeni kell a németek jelentős
részének vonzódását az erős államfői pozíció iránt, a monarchia hagyományainál fogva. Ennek megfelelően az alkotmány a kormány és a kancellár
tevékenységét a képviselőház bizalmától tette függővé, de kinevezésük és felmentésük az államfő jogkörébe tartozott. A kormány sorsa így
két egymástól független hatalmi ponthoz volt kötve, tényleges függőségét alkotmányon túli körülmények határozták meg. Ezek a körülmények a
parlamenttel szemben az államfő hatalmi súlyának növekedése felé hatottak.

A politikai pártviszonyokat kell itt elsősorban említeni, és a pártok egy részének averzióját a parlamenttel szemben. Az éles politikai konfrontáció,
a tömegpártok közötti kompromisszumok kirekesztése nem tette lehetővé egy stabil parlamenti többség kialakulását, így többször kisebbségi vagy
labilis koalíciós kormányokat hoztak létre. Ezen túl mind balról egyes pártok, mind szélsőjobbról a nemzetiszocialista párt a parlamentarizmus
játékszabályait csak a hatalomra jutás érdekében fogadták el, és hatékony ideológiáik a széles tömegek között a parlamentarizmus formalitását
hangsúlyozták. A nagy gazdasági válság (1929–32) társadalmi következményei is az egyszemélyi hatalom ütőképességének propagálására adtak
jó alapot. Ebben a légkörben megindult az államfői jogkör kiszélesítő értelmezése.

A weimari alkotmány készítői az államfői pozíciót mint a parlament és a kormány között fellépő esetleges konfliktusok döntőbíróját irányozták elő. Az
államfőt közvetlenül választották, így a parlamenttől való függetlensége biztosítva volt. Jogot kapott a parlament döntéseivel szemben „közvetlenül a
társadalomhoz apellálni”, amennyiben a Reichstagban elfogadott törvényeket utólag népszavazás alá bocsáthatta. Ugyanezen az alapon kapta meg
a parlament feloszlatási jogát is. Az alkotmány készítői azt a helyzetet vették számításba, amikor a parlament nem tud egy stabil kormányt létrehozni
többségi párt hiányában, így a feloszlatás után az új választás meghozhatja a mandátumok többségét az egyik pártnak. (A mai alkotmányok is
hasonló megfontolásokból adják meg az államfőnek ezt a ma már csak alkotmánytechnikai szerepet.) Az államfő e jogok gyakorlásában a kancellár
ellenjegyzéséhez volt kötve.
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A weimari köztársaság antiparlamentáris légkörében azonban másképpen alakult e jogok gyakorlása. Carl Schmitt, a korszak legtekintélyesebb
német alkotmányjogászának interpretációja szerint az államfő teljesen alkotmányos jogain belül marad, ha felment egy parlamenti többséget
élvező kancellárt megbízatása alól, és tetszése szerint új kancellárt nevez ki, majd annak ellenjegyzésével – mielőtt a Reichstagban a kifejezett
bizalmatlansági indítványt az új kancellárral szemben felvetnék – feloszlatja a képviselőházat. Hindenburg elnök számára ez az értelmezés 1932-
ben megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a parlament fölött átnyúlva a „néphez apelláljon”. A tartományi választásokon ugyanis 1932-ben a
nemzetiszocialista párt előretört, miközben a Reichstagban kevesebb mandátummal rendelkeztek. Az államfő ebből azt a következtetést vonta le,
hogy a Reichstag mandátumeloszlása nem fedi többé az empirikus népakaratot. Felmentette a többséget élvező Brünning kancellárt, kinevezte
Papent, majd ennek ellenjegyzésével feloszlatta a Reichstagot. Az új választásokon győztes nemzetiszocialista párt vezérének kancellári kinevezése
egyben a weimari köztársaság végét is jelentette. A parlamentarizmust csak az 1949-es bonni alaptörvény állította vissza.

b. Olaszország: Németországgal szemben Olaszország parlamentarizálása a XIX. század végéig ha ellentmondásosan is, de végbement.
Alkotmányjogi alapot ehhez az 1848-ban Piemontra oktrojált alkotmány adta, amelynek hatályát az 1861-es olasz egyesítés után egész
Olaszországra kiterjesztették. Az alkotmány szövege szerint ugyan csak alkotmányos monarchiát irányzott elő – a törvényhozás feladatának a
parlament és a király között való megosztásával, ill. a király miniszterelnök-kinevezési jogának a parlamenti többségtől való függetlenítésével –,
ám a politikai-hatalmi viszonyok nyomására szokásjogi úton rövid idő alatt kialakult a parlament bizalmához kötött kormányzás gyakorlata. Persze
az alkotmányos gyakorlat alkotmányjogi rögzítettségének hiánya folytán többször a monarchikus hatalomgyakorlás felé tolódott el a gyakorlat,
egy-egy új miniszterelnök beállítottságától, illetve céljaitól függően és nem utolsósorban a király személyének változásával. Például II. Viktor
Emánuel uralkodásának kezdetén megkísérelte a kormányzást az alkotmány szövege szerint irányítani, és 1864-ben a parlamenti többséget
élvező Minghetti kormányát minden további nélkül eltávolította. E kivételektől eltekintve a király általában tekintettel volt a parlamenti többségre.

A parlamentre támaszkodásnak a kormányzásban e korszak Olaszországában társadalmi-politikai okai is voltak. Épp a legkoncepciózusabb
miniszterelnökök – Cavour, Crispi, Giolitti – a király és a körülötte tömörülő arisztokrácia céljaival ellentétes politikát fejtettek ki. A miniszterelnökök
számára a szükséges bázist a parlamentben erősebb pozíciókkal rendelkező polgárság jelentette.

Olaszországban a belső társadalmi feszültségek következtében a századelőtől kezdve a parlamentarizmus korrodálódását figyelhetjük meg. A
kialakuló munkásmozgalomban mindvégig erős gyökerei voltak az antiparlamentáris beállítottságú szindikalizmusnak. A polgárság egy része és az
értelmiség számára kevésnek tűnt a polgári demokrácia elért szintje, elégedetlenségük kifejezésének jogi ruháját az alkotmány oktrojált eredete
szolgáltatta. (A republikánusok még 1899-ben is – néhány, sajtó- és gyülekezési szabadságot korlátozó törvény hatásaképpen – alkotmányozó
gyűlést követeltek az alkotmány oktrojáltságából eredő semmisségre hivatkozva.) A katolikus egyház jogai korlátozásai miatt mindvégig ellenséges
maradt a parlamentarizálódással szemben. Az első világháború Olaszországra nézve ellentmondásos következményei mind jobbról, mind balról
radikalizálták a fennálló rendszert alapjaiban megkérdőjelező pártokat és tömegeket. Ez teszi érthetővé, hogy az olasz parlamentarizmus védtelenné
vált Mussolini 1922-es hatalomra jutása után. (Az olasz fasizmus által alkalmazott korporációs képviseletet próbálta alkalmazni Gömbös Gyula
Magyarországon, bevezette az 1934-es Dolfuss-alkotmány Ausztriában, majd a Franco-féle fasiszta diktatúra Spanyolországban. Lásd ehhez: Kónya,
1968.) A fasizmus bukása után, 1946-ban született meg az új olasz alkotmány, amelyik a monarchiát eltörölve köztársasági alapon állította vissza
a parlamentarizmust.
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Közép-Kelet-Európa „csonka” parlamentarizmusa
Európa közepén és keleti országaiban későn, korlátozottan és ingadozásokkal halad előre a polgári alkotmányjogi alapelvek kifejlődése a XIX. század
második felétől kezdve. Az erre mutató tendenciák és az ellene ható erők küzdelmének megértését nehezíti az ebben a térségben párhuzamosan
haladó és az előbbit sokszor keresztező nemzeti szerveződés erőinek harca a Habsburg Birodalom és a cári elnyomás ellen.

A Habsburg Birodalomban a parlamentáris kormányzásra átállás első sokat ígérő dokumentumának, az ún. olmützi alkotmánynak a kiadása magán
viseli azt az alapellentmondást, amit bukásáig nem tudott meghaladni a Habsburg-dinasztia hatalomgyakorlása. A forradalom tapasztalataiból
részben okuló Ferenc József egyrészt hatalmi szóval feloszlatja a birodalmi gyűlést, de másrészt a rögtön 1849. március 4-én kiadott olmützi
alkotmányban egy sor engedményt tesz a parlamentáris kormányzás felé. Kétkamarás birodalmi gyűlést irányoz elő; az alsóházba a képviselők
népszavazás útján kerülnek be, a felsőházban – szakítva annak arisztokráciára építésével – az egyes tartományi gyűlések képviselői foglalnak
helyet. Kilátásba helyezi az alkotmány, az igazságszolgáltatás függetlenítését a közigazgatástól. Elismeri a miniszteri ellenjegyzés szükségességét
a császári rendeletek érvényességéhez. A szabadságjogokról szólva kimondja mindennemű feudális jellegű személyi kötöttség megszüntetését.
Párhuzamosan azonban a birodalom struktúrájának teljes átszabását igyekszik véghezvinni. Például Erdély és Horvátország leválasztását
Magyarországról és közvetlenül Bécs ellenőrzése alá helyezésüket. A megbolygatott hatalmi viszonyok által keletkezett ellenállás a birodalom minden
része felől rövidesen felerősíti az abszolutisztikus tendenciákat. Ferenc József 1851 végén eltörölte a miniszteri ellenjegyzést, majd az ún. szilveszteri
pátensben kimondta az olmützi alkotmány hatályon kívül helyezését.

Az 1860-as évektől fokozatosan létrehozott kiegyezések (az osztrák–magyar, majd a magyar–horvát) a legégetőbb nemzeti ellentéteket
kompromisszumokra hozták, a belső parlamentarizálódás azonban mindvégig csak nehezen haladt előre. Ennek legnagyobb akadályát a szűken
meghúzott választójogosultság jelentette, ami a század végéig is mindössze néhány százalékot jelentett a felnőtt lakosságon belül, miközben Európa
többi részén egyre inkább felgyorsult a választójogosultság kiterjesztése. A parlamentarizmus kialakítása szempontjából inkább fontosnak tűntek
a politikai pártok fokozatos térnyerései, különösen az osztrák, a magyar és a cseh területeken, amelyek a monarchia bukása után lehetővé tették
néhány utódállamban a polgári demokrácia intézményeinek élővé válását. Az Osztrák–Magyar Monarchia alatt kialakuló másik lényegesebb közjogi
eredmény a képviseleti intézmények bizalmához kötött kormányzás egyes elemeinek kialakítása volt. Bár az uralkodónak mindvégig erős beleszólása
és befolyása volt a kormányzat meghatározásába mind a birodalom közös miniszterei, mind az önálló magyar és osztrák kormányzat vonatkozásában,
a parlamenti pártviszonyok alakulásától nem tekintett el a kormányok összeállításánál.

A meg nem oldott nemzeti problémák és a vesztes első világháború nyomán a széthulló Monarchia utódállamai közül alkotmányjogi síkon tisztán
valósította meg a polgári alkotmányos formákra épített hatalomgyakorlást Ausztria és Csehszlovákia. A magyar Horthy-rendszer az antant nyomására
kénytelen volt a választásokat kitűzni, és két nemzetgyűlési ciklus után visszatért a kétkamarás országgyűlés rendszerére. A lengyel polgári
alkotmányosságot, amely az 1920-as évek első felében valósult meg, néhány év után Piłsudski diktatúrája váltotta fel. Romániában a monarchia
mindvégig ellenállt a parlamentarizálásnak; Jugoszláviában a politikai hagyományok hiánya mellett a feszítő nemzeti ellentétek sem tették lehetővé
a polgári alkotmányjogi alapelemek kialakulását: I. Sándor kormányzata mindvégig az erőszakon alapult.

Az első világháború után, az 1920-as évekre a polgári parlamentarizmus, az említett néhány kivételtől eltekintve, Európa nagy részén egy rövid
történelmi pillanatra elfogadottá vált. A fokozódó társadalmi feszültségek és az igazságtalan békeszerződések következtében azonban olyan
tendenciák kezdtek erősödni, amelyek a diktatúrák kialakulásának kedveztek. Olaszországban 1922-ben Mussolini számolta fel a parlamentarizmust;



A PARLAMENTARIZMUS
TÖRTÉNETI FUNKCIÓVÁLTOZÁSAI

337

nem sokkal később Piłsudski Lengyelországában tértek el a parlamentarizmustól; Hitler hatalomra jutása 1933-ban a weimari alkotmány végét
jelentette; 1929-ben, majd 1934-ben Ausztriában tolódik el a hatalmi súly az elnökre a parlamenttel szemben, ugyanabban az időben Magyarországon
Gömbös Gyula tesz kísérletet a centralizált hatalom kialakítására. Mindezen alkotmányjogi változások hatására a politikai szféra egészében is
változások jönnek létre. A pártok radikalizálódnak, milliós tömegpártok utcai harcokban csapnak össze, fegyveres rohamosztagokra tevődik át
a hangsúly a parlamenti összecsapások helyett. Az ideológiai szférában mind balról, mind jobbról a parlamentarizmust megkérdőjelező eszmék
mozgatnak milliós tömegeket. A parlamentarizmus Közép- és Kelet-Európában védtelenné válik.

A nyugat-európai parlamentarizmus történeti funkcióváltásai
A nyugat-európai parlamentarizmusok történeti fejlődése egyrészt állandó funkcióbővülést hozott magával, másrészt a parlament hatalmi funkcióinak
és helyzetének a betagolódását modern pártelvű politikai rendszerek struktúrájába. A nyugat-európai parlamentarizmus történeti funkciói és
igazodása, rendszerbe beépülési kényszerei lényegileg a következők voltak:

a. Az uralkodó hatalmának korlátozása, hatalmi fékek beépítése. Ennek eszközei: bizonyos döntések és uralkodói elhatározások (új adók kivetése,
hadseregtoborzás stb.) parlamenti jóváhagyáshoz kötése, továbbá a parlament által elfogadott törvények betartásának kötelezettsége (Habeas
Corpus Act, a magyar Aranybulla stb.) az uralkodó által is.

b. A parlamentnek az uralkodói hatalmat korlátozó, fékező szerepe mellé csak fokozatosan épült ki a képviseleti funkció, az érdekek politikai
artikulálásának lehetősége, majd a képviselt érdekek társadalmi bázisának növelése a választójog fokozatos kiterjesztésével.

c. A polgári forradalmakat követő köztársasági parlamenti rendszerek megteremtik a parlamenti szuverenitás eszméjét és részben gyakorlatát. Az új
nagy történelmi kihívás és igazodási kényszer, a hatalommegosztás intézményrendszerének történeti kialakulása, szervezeti és jogi kifinomulása,
valamint a hatalom forrásainak és intézményrendszerének pluralista felfogása (Harold Laski stb.). Sokan a parlamentarizmus halálát emlegették,
pedig csak egy új helyzethez való igazodás történelmi kényszeréről, kihívásáról volt szó, nevezetesen a főhatalom birtoklási rendszerének
átalakulásáról, a főhatalom intézményes megosztásáról.

d. A modern parlamentarizmus számára új kihívást és igazodási kényszert jelentett a modern pártok és korporációk mint parlamenten kívüli politikai
erők, mozgalmak és szervezetek megjelenése. A modern politikai rendszerek olyan pártelvű politikai struktúrák, amelyekben a parlamenti politikát
a pártok uralják, de sajátos módon a parlament mégis megőrzi relatív autonómiáját és sajátos funkcióit. Csak a pártközpontú diktatúrák számolták
fel a parlamentarizmust, a parlamenteket a pártdöntéseket államosító és jogszabályba öntő szerepre kárhoztatva.

e. A modern politikai rendszerekben az egycélú (single issue) mozgalmak és szervezetek megjelenése, továbbá az ún. direkt participáció
alkotmányos garanciái lehetővé teszik a parlament döntéshozatali és törvényalkotó hatalmának korlátozását. A népszavazás intézménye
közvetlenül, a tömegdemonstrációk, a közvetlen politikai akciók, politikai sztrájkok közvetett módon befolyásolják, keretek közé szorítják vagy
egyértelműen meghatározzák a parlament működését. A kezdeti ellenállások és ellenérzések után a nyugat-európai parlamenti rendszerek mára
már jogilag szabályozott és intézményes eljárásokat építettek ki a politikai nyomásgyakorlás és a közvetlen demokrácia ezen intézményei számára,
„összeépítették” a kétféle intézményrendszert.
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A parlamentarizmus történeti funkciószaporodása és igazodása, a tágabb pártelvű politikai rendszerekbe beilleszkedése hosszú és tanulságos
folyamat az új és modern magyar parlamentarizmus megteremtése és kiépítése időszakában.

A magyar parlamentarizmus történeti funkcióváltozásai
A magyar parlamentarizmusnak több évszázados hagyománya és történelmi fejlődése van. Az új magyar parlamentarizmus kialakulása
szempontjából nem a magyar parlamentarizmushoz kapcsolódó intézmények, elnevezések, eljárási módok és tradíciók felelevenítését és
újraépítését, történeti adaptálását tartom fontosnak (bár ezek sem elhanyagolhatók), hanem a parlamentarizmus vezérlő eszméinek és történeti-
politikai funkcióváltásainak a figyelembevételét. Anélkül, hogy a részletes történeti elemzésbe most belemennénk, a magyar parlamentarizmus mint
eszmerendszer és funkcionáló hatalmi mechanizmus történetében legalább hat történeti periódust és parlamenti funkcióváltást, funkcionális és
hatalmi átalakulást figyelhetünk meg.

a. 1848. március közepéig Magyarországon egy nemesi és monarchiális parlamentarizmus alakult ki és működött, ami fokozatosan az uralkodó
hatalmának a hatalmi ellensúlyává vált.

b. 1848 márciusától ugyanaz a parlament, utána az 1848 júniusában megválasztott új parlament rendszerátalakító funkciót töltött be, majd képviseleti
parlamentté alakult át, megteremtve a parlament előtt felelős kormány intézményét. A politikai és gazdasági rendszerátalakítás funkcióját az utolsó
nemesi és monarchiális parlament végezte el az áprilisi törvények elfogadásával. Az első képviseleti országgyűlés az ismert okok miatt nem tudta
hatalmi funkcióit kiteljesíteni és megvalósítani.

c. Az 1867 és az 1918 közötti időszak a modern parlamentarizmus és a pártelvű parlamentarizmus megteremtődésének időszaka.

d. A két világháború közötti parlamentarizmus a speciális (többelvű vagy összetett) kétkamarás parlamentarizmus és a predomináns pártrendszer
kiteljesedésének, de egyúttal szívós fennmaradásának és folyamatos működésének (1944. március 19-ig) az időszaka.

e. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd a demokratikusan választott új országgyűlés(ek) (1944. december 23-tól az 1949-es választásokig)
időszaka Magyarország történetében immár másodszor rendszerátalakító parlamenti működést hozott. A parlament korlátozott szuverenitása
(szovjet megszállás, az 1947-es párizsi békeszerződés) mellett egyre erősebbé vált a kommunista diktatúra fenyegetése és a szovjet
típusú szocializmusmodell kierőszakolt követése. Ilyen értelemben ezen időszak magyar parlamentarizmusát demokratikus rendszerátalakító,
korlátozott parlamenti szuverenitáson alapuló, fenyegetett és belsőleg is korlátozott parlamentarizmusnak nevezhetjük. E korszak vége a magyar
parlamentarizmus felszámolásának időszaka.

f. Az 1989–90-es évek a harmadik rendszerátalakító funkciót betöltő parlamentarizmus időszaka, hasonló 1848 tavaszához, amikor is a régi és az
újonnan megválasztott parlament együtt végezte el a rendszerátalakítás történelmi funkcióját a parlament működése alapján, alkotmányos keretek
között. E két parlament (az 1985-ben megválasztott és az 1990. május 2-án összeült új parlament) „alkotmányos forradalom” keretében bontott le és
– főbb kereteit illetően – épített ki egy új társadalmi rendszert, miközben a két parlament megválasztása, politikai legitimáltsága, összetétele teljesen
eltérő volt. A parlamentáris rendszerátalakulás harmadik kísérlete eddig példátlanul sikeres, de még be nem befejezett folyamat Magyarországon.
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A magyar parlamentarizmus összegező – nem az intézményrendszer részleteit, illetve politikai értékelést adó – áttekintése talán bizonyítja, hogy a
magyar parlamentarizmus fejlődésében minden új szakasz újabb funkciók és elvek beépítését igényelte a parlamentarizmus hatalmi rendszerébe.

A modern parlamentarizmus funkciói
A nyugat-európai parlamentarizmus lényege részben történetileg ragadható meg, funkcióinak és a parlamentarizmus intézményrendszerének
történeti kialakulását figyelemmel kísérve. Részben pedig funkcionálisan ragadható meg, amikor is a parlamentarizmusnak a társadalom politikai
rendszerében betöltött funkcióit összegezzük, és e funkcióknak megfelelően vizsgáljuk a parlamentarizmus hatalmi szerkezetét és a jogi
megoldásokat.

A parlamentarizmus – ha definiálni akarjuk – ma már egy komplex hatalmi szerkezet, sokfunkciós alrendszere és összetevője a tágabb
politikai rendszernek. A parlamentarizmus lényegét – követve annak történeti funkcióváltozásait és átrendeződéseit – gyakran egy-egy elemének
a kiemelésével vagy túlhangsúlyozásával fejezték ki. Legkorábban a parlamentarizmus lényegét alkotmányos és törvényalkotó hatalmával
azonosították, ami azt jelentette, hogy az uralkodói akarat korlátja a parlament által elfogadott alkotmány és egyéb törvények (vö. alkotmányos
monarchiák parlamentarizmusa). Később a parlamentarizmus lényege a főhatalom parlamenti birtoklásában domborodott ki, a parlamenti
szuverenitás gondolatában. A parlamentarizmus lényegére utalt a parlamentnek felelős kormányzati rendszer, a kormány parlament előtti felelőssége.
A népszuverenitás elvének és eszméjének megjelenése a parlamentarizmusnak új tartalmat adott, nevezetesen azt, hogy a főhatalom birtokosa
nem a parlament, hanem a nép, s a parlamenti hatalom csak fölruházott járulékos hatalom, mivel szuverén a nép, s a parlament csak megjeleníti a
népszuverenitást anélkül, hogy a szuverenitási jogok alanya megváltozna. Ez a képviseleti, közvetett vagy felruházott (átruházott) parlamenti hatalom
eszméje.

A hatalommegosztás intézményes rendszerében a parlamentarizmus lényege az alkotmányban a parlamentnek biztosított hatalmi jogosítványok
érvényesülése, miközben a parlament kénytelen eltűrni és tolerálni a többi hatalmi tényezőnek szintén az alkotmányban biztosított hatalmi
jogosítványait (neokonstitucionalizmus). A hatalommegosztás intézményes rendszerében a parlamenti hatalom is korlátozott, fékek és ellensúlyok
(checks and balances) rendszere korlátozza hatalmát. Törvényalkotó jogkörét a normafelügyeletet ellátó alkotmánybíróság korlátozza, a végrehajtó
hatalom mindennapi működését nem irányíthatja (a parlament nem kormányoz), a végrehajtó hatalom vezetőjének személyi döntéseit (miniszterek
kinevezése és leváltása) nem akadályozhatja meg, meghatározott feltételek esetén feloszlatható a parlament, működését fel lehet függeszteni,
a bizalmatlansági indítvány benyújtását feltételekhez kötik (vö. a konstruktív bizalmatlansági indítvány) stb. A hatalommegosztás rendszerében a
parlamentarizmus korlátozott parlamenti szuverenitást jelent, a parlamenti hatalmat a többi hatalmi szerkezet és alrendszer korlátozza, belesimul
egy tágabb hatalmi struktúrába.

A modern parlamentarizmus lényegét úgy foglalhatjuk össze, hogy az:

1. A népszuverenitásból eredő, a demokratikus választások alapján átszármaztatott hatalom. Bizonyos funkciók ellátása érdekében felhatalmazáson
alapuló legitim hatalma van a parlamentnek.

2. A hatalommegosztás rendszerében a parlamenti hatalom korlátozott hatalom, a többi hatalmi alrendszertől elválasztott, de ugyanakkor
együttműködésre kényszerített hatalom.
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3. A parlamenti hatalom alkotmányos eredetű, normatíve garantált hatalom.

4. A parlamenti hatalom funkcióihoz kapcsolódó hatalom. Funkciói ellátásához biztosított mértékű és jellegű hatalommal rendelkezik a parlament,
ezek a funkciók objektíve meghatározzák a parlament hatalmának kiterjedését, de korlátait is.

5. A parlamenti hatalom és a parlamentarizmus, mint sajátos hatalmi szerkezet és rendszer, része a pártelvű politikai rendszernek, amelyben a
parlamenti hatalomért a pártok versengenek.

A modern parlamentarizmus lényegét ezekkel az ismérvekkel jellemezhetjük, minden más ezekből ered. Így a parlament megválasztása, a parlament
belső működése, szerkezete, szervezeti rendszere, kapcsolata a többi hatalmi tényezőhöz, a képviselők jogállása és mentessége stb.

A parlamentek alapvető funkciói

Képviseleti funkció
A társadalom érdektagoltságának politikai artikulációjára, az érdektörekvések intézményes politikai transzformációjára és ütköztetésére szolgáló
intézmény. Az érdektörekvések politizációja, politikai akaratokká és döntési javaslatokká formálása során az érdekkonfliktusok nyílttá tétele és a
lehetséges érdekkompromisszumok megteremtése a parlament funkciója.

A parlament képviseleti funkcióját a demokratikus választójog és választási rendszer alapján végzi, továbbá a választópolgárok érdekét és akaratát
szervezett politikai erőként kifejező és közvetítő pártok működése garantálja a parlament képviseleti funkciójának ellátását. A parlament képviseleti
funkciójának ellátását a demokratikus választási rendszer és a versengő többpártrendszer együttesen biztosítja.

Az érdekképviselet tartalma és jellege a modern parlamentarizmusban ma már összetett, többelvű. A legfontosabbak: a pártképviselet, a területi
képviselet, a korporatív érdekképviselet és az etnikai képviselet elve, illetve ezek érvényesülése.

A pártképviselet lényege az érdekmeghatározott és eltérő társadalompolitikai alternatívák támogatottságuktól függő arányos megjelenítése és
képviselete a parlamentben. Ezt a képviseleti elvet és tartalmat egy- vagy kétkamarás parlamenti rendszerben egyaránt biztosítani lehet.

Ahhoz, hogy a többi képviseleti tartalom – a területi, a korporatív és az etnikai – megfelelően érvényesüljön a parlamentben, egyszerű vagy összetett
kétkamarás parlamentre van szükség. Az egyszerű kétkamarás rendszer, ahol a közvetlen választásokon alapuló képviselőház mellett a második
kamara tagjai egyetlen elv (pl. leszármazás), a személyi elv, a perszonalitás elve eo ipso nyerik el tagságukat. Tipikus példái a Lordok Háza, a
főrendiház, felsőház stb. Szintén egyelvű a második kamara, ahol a területi elv érvényesül csak az egyes szövetségi államok, tartományok stb.
arányos képviselete érdekében.

Összetett vagy többelvű a második kamara ott, ahol a személyi, a területi elv egymással vagy más elvvel keveredve határozza meg a második
kamara összetételét. Így például a hivatali vagy pozicionalitás elve, amikor is meghatározott tudományos, kulturális, egyházi pozíciót betöltők is tagjai
a második kamarának, de a képviselőség nem a személyhez fűződik, nem öröklődik, és nem is delegáció útján nyerik el, hanem pusztán azáltal,
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hogy meghatározott pozíciót töltenek be. Az összetett második kamara sajátos esete volt például a magyar felsőház a két világháború között, amikor
az uralkodónak vagy az államfőnek (kormányzónak) kinevezési joga volt, és a személyi elv (leszármazáshoz kötött) a kooptálás elvével keveredve
határozta meg a második kamara összetételét. A legáltalánosabb az egyelvű, közvetlen választáson alapuló egykamarás parlament (a jelenlegi
magyar parlament is) vagy a kételvű, de ún. egyszerű kétkamarás rendszer, amelyben az egyik ház a közvetlen lakossági arányos választáson
alapul, míg a másik a területi arányosság elvén alapuló kamara.

A magyar parlamentarizmus fejlődése egyfajta sajátos kétkamarás, összetett parlament megteremtésének lehetőségét veti fel, nevezetesen a
közvetlen választások alapján megválasztott képviselőház és a korporatív és az etnikai, valamint a vallási képviselet elvét egyaránt megvalósító
második kamara felállítását. A második kamara létrejöhet a delegációs vagy az érintett szervek egész tagsága általi választás, esetleg a pozicionálás
vagy a hivatali elv alapján, de nem kizárt a kooptáció korlátozott érvényesülése sem. A területi elv az első kamarába építve érvényesülhet,
mivel Magyarország nem szövetségi állam, ezért a területi elv alapján választott második kamara nálunk nem indokolt. A speciális magyar
kétkamarás (összetett) rendszer figyelembe vehetné az ún. modern korporációs rendszerek pozitív és negatív tapasztalatait egyaránt. Egyrészről
azt, hogy a korporatív, szakmai érdekek politikai megjelenítése és figyelembevétele a döntéshozatali folyamatban növeli a hatalmi-döntési rendszer
racionalitását, demokratikus jellegét és legitimációját. Másrészt viszont fennáll annak a veszélye, hogy ha a korporatív érdektörekvéseket nem
sikerül a parlamenti-képviseleti rendszerhez kötni és abban megjeleníteni, akkor a korporációs érdekek a kormányzati szférában jelennek meg, és a
kormányzati szervek és a korporációk erős érdekeken és hatalmi bázison nyugvó kompromisszumai, döntései (amelyek gyakran nem is nyilvánosak)
háttérbe szorítják a parlamentet, illetve kész helyzet elé állítják, korlátozzák a parlament társadalompolitikai alternatívák között választó szerepét.
Egy sajátos „árnyékparlament” jöhet létre, amelynek tagjai a nagy pártok, a kormány és a nagy korporációk, illetve ezek szövetségesei.

Hatalmi funkció
A parlament hatalmi szervezet, döntéshozó hatalom. A parlament a társadalompolitikai alternatívák között választva, meghatározza a társadalom
egészének és főbb alrendszereinek fejlődési irányait, struktúráját, politikai tartalmát, tevékenységük főbb irányait. A társadalompolitikai jelentőségű
alternatívákat a modern pártelvű politikai rendszerekben a parlamentbe bejutott politikai pártok fogalmazzák meg. A választók a pártprogramokba
foglalt politikai alternatívákat értékelve választanak, adják le szavazataikat. A pártok támogatottsága, parlamenti részvételi arányuk a választók
akaratát hivatottak kifejezni, legitimálva a győztes párt(ok) politikai stratégiáját és programját.

A pártok politikai programját a parlamenti többséggel és a választási győzelem révén megszerzett kormányhatalom birtokában parlamenti döntésekké
kell átalakítani. Ez az átalakítás sajátos döntéshozatali eljárás keretében történik. A parlamenti hatalom működésének mindennapi rendszere
és megvalósulása ezekben a döntéshozatali eljárásokban történik, amelyekben együtt kell érvényesíteni a jogi és a szakmai racionalitást, a
döntéshozatal ésszerűséget, továbbá a parlamenti demokrácia követelményeit.

Jogalkotó, törvényalkotó funkció
A parlament működésének, sajátos döntéshozatali eljárásának végeredménye általában valamilyen jogszabály kibocsátása. Különböző jogforrási
formákban és különböző követelményeknek megfelelő döntéshozatali eljárás keretében születnek meg azok a jogszabályok (az alkotmánytörvény,
az alkotmányerejű törvény, a törvény stb.), amelyeknek magatartást befolyásoló, magatartást szabályozó funkciójuk van.
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A parlament társadalomirányító funkcióját az emberek, szervezetek magatartásának meghatározásán, befolyásolásán keresztül látja el. A társadalom
legmagasabb szintű, a „legitim erőszak monopóliumával” szankcionált magatartás-irányító jogi eszközével a parlament rendelkezik.

A politikai ellenőrzés és felelősségre vonás funkciója
A parlamentet a hatalommegosztás intézményes rendszerében, a fékek és ellensúlyok korlátai között is egyes esetekben kizárólagos (pl. a
köztársasági elnök felelősségre vonása), más esetekben különleges (pl. a kormánnyal szembeni bizalmatlanság kifejezése), megint más esetekben
speciális ellenőrzési és felelősségre vonási (pl. a képviselő mentelmi jogának megvonása, felmentés, interpellálás) jogosítványok illetik meg. A
parlament ellenőrzési, beszámoltatási és felelősségre vonási jogosítványai rendkívül szélesek, de tulajdonképpen kivételesen alkalmazott eljárások.

A politikai nyilvánosság biztosításának funkciója
A modern parlament a politikai nyilvánosság koncentrált megjelenítője. A parlament az az intézmény, ahol a párt- és a független képviselők, a kormány
és a javaslattevők, a különböző döntési alternatívákat megfogalmazó képviselők, parlamenti frakciók, bizottságok kötelesek nyilvánosan kifejteni
álláspontjaikat, javaslataikat, és azokat kötelesek szakszerűen, politikai érvekkel is alátámasztva megindokolni. Ha ezt nem teszik, bármely képviselőt,
bármely parlamenti intézményt (bizottságot, frakciót) vagy azok képviselőit, kormánytagot álláspontjuk nyilvános megokolására kényszeríthetnek.

A parlament, mint a politikai nyilvánosság intézménye, nyilvános politizálásra kényszeríti a pártokat, a kormányzatot és a képviselőiket egyaránt.
A parlamenti nyilvánosság (a plenáris ülések, a bizottsági ülések) korlátozása – éppen mivel a parlament a politikai nyilvánosság koncentrátuma –
ezért csak rendkívüli esetekben fogadható el, általában szigorú feltételekhez kötött.

Legitimációs funkció
A demokratikusan megválasztott parlament funkcióinak ellátása során a legfontosabb legitimációs intézmény. A politikai rendszer intézményi és
hatalmi mechanizmusának, továbbá a működése során keletkező döntések társadalmi elfogadtatása tekintetében érvényesül legitimációs funkciója.

A modern parlament mint egész, mint szervezet és intézményrendszer a maga jogilag kötött és szabályozott működése révén teljesíti legitimációs
funkcióját. A parlamenti legitimáció szervezeti és intézményi legitimáció és nem személyi legitimáció. Legitimációs funkcióját nem valamely
tisztségviselője, képviselője, képviselői töltik be, hanem a parlament egésze mint intézmény.

A parlament legitimációja egyrészről következmény, és a parlament demokratikus megválasztásából adódik, másrészről legitimációs hatása kiterjed
a politikai rendszer egészére, a parlamenten kívüli állami intézményekre is.

A modern és új magyar parlamentarizmus megteremtése, a történeti és a modern nyugat-európai parlamenti rendszerek tanulságainak
figyelembevétele alapján egy olyan professzionális politikai munkaszervezet kialakítását igényli, amelyik mint hatalmi intézmény, beilleszkedik a
pártelvű politikai rendszerbe, a hatalommegosztás intézményes rendszerébe, és mindezek során kiteljesednek funkciói.



A PARLAMENTARIZMUS
TÖRTÉNETI FUNKCIÓVÁLTOZÁSAI

343

A kormányzó és az ellenzéki pártok funkciói
A demokráciát fenyegető veszélyek elkerüléséhez erős és magabiztos kormányzó pártokra és jól szervezett és magabiztos ellenzékre van szükség. A
demokrácia bonyolult hatalmi struktúra, de azon belül is a legbonyolultabb és a legnehezebb feladata a helyes és kívánatos korlátok és kiegyenlítések
rendszerének kiépítése, a hatalmi és érdektörekvések kölcsönös korlátozása más hatalmi és érdektörekvésekkel. E rendszer legfőbb problémája a
helyes mérték megtalálása a hatalmi erők és az érdektörekvések kölcsönös kiegyensúlyozására.

A demokráciát ugyanakkor jellemezhetjük úgy is – szemben az egypólusú egyeduralmi rendszerekkel –, hogy az több- (sőt sok-) pólusú, dekoncentrált
hatalmi rendszer. A demokratikus rendszer legfőbb garanciái:

• nyilvánosan versengő politikai pártok,

• nyilvánosan versengő politikusok,

• az állampolgárok részvétele a versengés eldöntésében, választásaik és elutasításaik révén,

• a leszavazottak vagy kevésbé támogatottak békésen átadják a hatalmat, a hatalmi pozíciókat a nyerteseknek, az új, erősebben támogatottaknak,

• a hatalom intézményes megosztottsága, továbbá a hatalom forrásainak sokfélesége (a vagyon, a tudás, a szervezettség, a „szervezeti fegyver”,
az információ feletti rendelkezés, a médiakrácia stb.),

• az alternatív információforrások igénybevételének a lehetősége a döntések kialakítása során.

A demokráciákban viszonylag jól elkülöníthető politikai-szociológiai szerepük van a kormányzó pártoknak és az ellenzéki pártoknak. A közös feladat
a demokrácia rendszerének fenntartása, az egész működőképességének a biztosítása. Az elkülönülő feladatok egyúttal váltakozó feladatok is,
a kormányzati váltógazdálkodás logikája és lehetőségteremtő ereje folytán hol az egyik, hol a másik szerepegyüttest, feladatot kell teljesíteniük,
megvalósítaniuk a pártok képviselőinek.

A kormányzó párt (pártok) parlamenti funkciói
• A kormányzati hatalom birtokában elsőrendű feladatuk a parlament által hozott döntések végrehajtása és a nyilvánosan meghirdetett és a

parlamenti többség által elfogadott kormányprogram megvalósítása. A kormányzási feladathoz elegendő szervezeti, intézményi, jogalkotói
(rendeletalkotói) politikai hatalmat és személyi vezetői hatáskört kell hogy birtokoljanak a kormányzó pártok. A kormányzati hatalom korlátait és
szabadságfokát törvények határozzák meg.

• A kormányzó pártok kötelesek ugyanakkor tolerálni a parlamenti ellenzéket, annak összes törvényben vagy politikai szokásokban biztosított
jogosítványát. Nem törekedhetnek sem az ellenzék jogainak korlátozására, sem az ellenzék megszüntetésére. Az ellenzéket mint hatalmi tényezőt,
mint ellensúlyozó és korlátozó legális és legitim (választásokon meghatározott arányban támogatott) hatalmat kell hogy elismerjék a kormányzó
pártok.
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• A kormányzó pártok politikai kötelessége, hogy érdemi válaszokat adjanak (elfogadási kötelezettség nélkül) az ellenzéki pártok döntési
alternatíváira, kritikai észrevételeikre, vagyis, hogy velük nyilvánosan érdemi, politikai párbeszédet folytassanak.

• A kormányzó pártok kötelesek – a támogatottság megváltozása vagy a kormányzóképesség politikai megszűnése esetén – a kormányzati hatalmat
békésen átadni, beleértve az intézményi, a politikai, a szervezeti és a vezetőkinevezési jogosítványok teljes körét.

• A kormányzó politikai erők nem kizárólagos, de kitüntetett feladata és kötelessége a törvények uralmának biztosítása, akár egyetértenek egy
érvényes és hatályos jogszabály tartalmával, akár nem.

• Kitüntetett szerepük van a kormányzati erőknek a politikai rendszer (mint intézményrendszer és nem egy adott politikai rezsim) legitimálásában,
valamint önmaga kormányzati hatalmának társadalmi (parlamenten kívüli!) elfogadtatásában és igazolásában.

• Végül a kormányzó pártok saját kormányzati tevékenységükkel tehetnek a legtöbbet a demokratikus politikai kultúra elterjesztéséért és
elfogadtatásáért, részben a demokratikus politizálás szabályainak a betartásával, részben a demokratikus politikai szocializáció rendszerének
működtetésével.

A kormányzó pártok parlamenti funkciói és politikai felelőssége tehát jóval szélesebb, mint az alkotmányban vagy a parlamenti házszabályokban
lefektetett feladatok és felelősségek köre.

Az ellenzéki pártok parlamenti funkciói
Az ellenzék legális (jogszerűen megválasztott és működő) és legitim (a választók meghatározott köre által választott és támogatott) hatalmi tényező.

• Legfontosabb funkciója a hatalmi ellensúlyozó funkció, vagyis a többpólusú hatalmi rendszer fenntartása, a kormánykoalíció és a kormányzó pártok
ellensúlyozása.

• Az ellenzéki pártok minden legális eszközzel meg kell hogy akadályozzák a demokrácia legfőbb veszélyének kialakulását, a hatalomkoncentrációt.
Ebbe beletartozik a többpólusú hatalmi rendszer egypólusúvá változtatása, az államhatalmi ágak összevonására, a hatalmi források
koncentrálására és kumulálására, a hatáskörök horizontális vagy vertikális össze- és elvonására irányuló kísérletek megakadályozása.

• Az ellenzék feladata – és a társadalom egésze felé irányuló kötelessége – az, hogy a kormányt állandóan érvelésre kötelezze, döntései nyilvános
megokolását, álláspontja logikus kifejtését kikényszerítse, anélkül azonban, hogy a kormány döntéshozatali jogát kétségbe vonná. A kormányzati
döntések nyilvános indokolásának kötelezettsége növelheti (vagy éppen csökkentheti) a döntések társadalmi elfogadását vagy nyílt elutasítását,
továbbá önkorrekciós, döntésjavító szociológiai funkciója van.

• Az ellenzék feladata, hogy fontos társadalompolitikai ügyek kapcsán koherensen kidolgozott és indokolt megoldási javaslatokat, alternatívákat
terjesszen elő, még akkor is, ha elfogadásukra nincs is remény. Az alternatívaállítás szociológiai kötelességének több funkciója van. Egyrészt
az ellenzéki döntési alternatíva, javaslat indirekt kritikáját adja a kormányzati alternatívának, vagy arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormánynak
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nincsen kidolgozott javaslata az adott ügyben, s annak kidolgozására kényszeríti a kormányt. Másrészt az ellenzék saját politikai arculatát aktuális
döntési javaslatain és alternatíváin keresztül mutathatja meg a leginkább. Harmadrészt ezen keresztül bizonyíthatja kormányzóképességét, vagyis
azt, hogy nemcsak egy-egy ügyben, hanem a legfontosabb társadalompolitikai kérdések kapcsán is rendelkezik olyan kidolgozott, koherens
és naprakész javaslatokkal, amelyek kormányprogrammá ötvözhetők megfelelő parlamenti támogatás esetén. Az ellenzék (mint ahogyan a
kormányzó pártok is) nem azzal bizonyíthatják kormányzóképességüket, hogy minden kormányzati posztra tudnak valakit állítani. Ez még kevés
a kormányzóképesség elismeréséhez.

• Az ellenzéki pártoknak kitüntetett szociológiai szerepük van az új arculatú demokratikus politikai vezető réteg kialakításában. A kormányzó pártok
politikai pozíciót betöltő személyeinek állandó ellenőrzése révén az ellenzék a kormányzó pártokat a kormányzati feladatokat vállaló személyek
szelektálására késztetheti szakmai, erkölcsi, személyi rátermettség hiányára hivatkozva. A szelekció nem jogi kötelezettség, csupán politikai
mérlegelés tárgya, és a politikai hatékonyságra törekvés kényszerítő ereje révén hat a pártok vezetőire.

• Az ellenzék szociológiai funkciója a versengés a kormányzati hatalomért, tágabban pedig a nagyobb társadalmi támogatásért a választásokon.
Ezzel természetesen a kormányzati feladatokban elmerülni hajlamos kormányzó pártokat is versengésre ösztönzi, de a lényeg éppen a nyilvános
versengés, a rendszer egészének fenntartása és működtetése. Sikeres versengés esetén az ellenzék politikai (nem jogi) kötelezettsége a
kormányzati hatalom békés átvétele és mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok és felelősségek vállalása, amelyeket a kormányzó pártok
esetében felsoroltunk.

• Az ellenzéki és a kormányzó párt(ok) csak együtt tudják kifejezni, megjeleníteni a társadalom politikai tagoltságát, az egyes politikai és
érdekcsoportok súlyát, egymáshoz képest meglévő arányát. A periodikusan ismétlődő választások hivatottak a politikai tagoltság változásait
reprezentálni és a parlamentben megjeleníteni.

• Az ellenzék alapvető funkciója a kormányzati hatalom korlátozása anélkül, hogy a kormányzati hatalom relatív autonómiáját kétségbe vonná vagy
megsemmisítené.

• A parlamenti ellenzék a kormányzati hatalmat ellenőrző, a kormány állal meghirdetett kormányzati program megvalósítását politikai eszközökkel
számon kérő szerepet tölt be.

• Az ellenzék (nem kizárólagos, de kitüntetett) szerepe a jog uralmának érvényesítése. Az ellenzéki pártok (az alkotmánybíróság mellett) szigorúan
őrködnek afelett, hogy a kormányzó hatalom a „törvények uralma” alatt és a jogszabályok keretein belül gyakorolja a végrehajtó hatalmat. A
jog uralma, a törvényesség érvényesülése biztosítja a politikai élet és a végrehajtó hatalom cselekedeteinek kiszámíthatóságát, annak a cicerói
alapelvnek az érvényesülését, amely azt mondja, hogy „azért vagyunk mindnyájan a törvény szolgái, hogy szabadok lehessünk”.

Az ellenzéki pozíció: hatalmi pozíció
Az ellenzék legfontosabb szociológiai funkcióit szemlélve nyilvánvalóvá válik, hogy a modern parlamentarizmusban az ellenzék a hatalom részese, a
szervezett és intézményesült hatalmi rendszer összetevője, erős legális politizálási eszközökkel rendelkezik a parlamenten belül is és a parlamenten
kívül is.
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Az ellenzék legfontosabb hatalmi eszközei: a parlamenti nyilvánosság (a zárt ülés intézménye mindig a kormányzó pártnak kedvez, többnyire ők
is kérik az elrendelését, illetve próbálják meg korlátozni például a parlamenti bizottságok üléseinek a nyilvánosságát, a parlamenti jegyzőkönyvek
teljes szövegű és gyors megjelentetését), a tágabb sajtónyilvánosság, az ellen- és módosító indítvány beadásának joga, a bizalmi (bizalmatlansági)
indítvány benyújtása, a parlamenti interpellációs és kérdezési jog, a válaszról való szavazás, a végrehajtó hatalom működtetőinek felelősségre
vonását kezdeményezhetik stb.

Az ellenzéki párt(ok) hatalmi pozíciója része a tágabb értelemben vett (az államhatalmi ágak megosztásán túlmutató) hatalommegosztás
rendszerének. Az ellenzéki pozíció nem hatalom nélküliség, mint ahogyan a kormányzati hatalom sem jelent teljhatalmat.

Az ellenzék hatalmi helyzetének fontos garanciája a kormányzati hatalom felválthatósága. Az ellenzék nemcsak elvileg, hanem gyakorlatilag
is eredményesen harcolhat a kormányzati hatalomért, átvéve azt azzal a hatalmi jogkörrel, amellyel az előző kormányzó pártok rendelkeztek.
Ugyanakkora hatalmi jogkört, „zsákmányt” kell visszaadnia a parlamenti erőviszonyok megváltozása esetén.

A kormánykoalíció és az ellenzéki pártok megosztottsága
A stabil kétpártrendszereket (USA, Anglia) leszámítva nem egy kormányzó és egy ellenzéki párt működik a parlamentben, hanem mindkét oldalon
pártok, pártcsoportok léteznek. A magyar parlamenti és pártrendszer úgy tűnik, hogy – legalábbis a közeljövőben – nem kétpártrendszerű, hanem
több- vagy sokpártrendszerű, annak ellenére, hogy jelenleg két domináns párt van. A két domináns párt közül egyik sem rendelkezik abszolút
többséggel, így szükségszerűen koalíciót kell hogy alkosson a kormányzati hatalmat birtokló valamelyik domináns párt. A koalícióalkotás kényszere
osztja meg és teszi sokszínűvé a kormányzati hatalmat az egyik oldalon, és a többpárti ellenzék pluralizálja az ellenzéki hatalmat a másik oldalon.
Versengő többpártrendszerben ez természetes, és ez a helyzet jelentősen módosítja a kormányzó párt(ok) és az ellenzéki pártok viszonyát. Megnő
a tárgyalásos, alkudozásos politizálás kényszere, a szövetséges keresésének és megtalálásának fontossága, ami sajátos módon megnöveli az
egyébként nem túl jelentős közép- és kis pártok szerepét. Viszont a kis és középpártok nehezen tudnak domináns erőkké válni a későbbiekben is,
mert egyrészt ez egyik domináns pártnak sem érdeke, ezért ha lehet, akadályozzák a túlerősödésüket, másrészt a koalíciós kényszerpartnerek –
főleg, ha nem akarnak valamelyik domináns párthoz túl erősen és véglegesen csatlakozni – kiegyenlítő pártokká válnak, egyre inkább elveszítve
markáns politikai arcukat. A váltakozó koalíciókban – amelyeknek változatlan résztvevői – a kiegyensúlyozó, a mérlegpártok valamit mindegyik
koalícióban fel kell hogy áldozzanak programjukból, így ebben a folyamatban „lekopnak”, túlcsiszolódnak, majd fokozatosan súlytalanodnak.

Az ellenzéki pártok megosztottsága következtében, általában nem homogén és alternatív kormánykoalíció (árnyékkormány-koalíció) áll szemben
a kormányzó pártkoalícióval, hanem olyan heterogén ellenzék, amely lehet, hogy képes megbuktatni a kormányt, de nem képes többségi
kormánykoalíciót alkotni.

Ez a hatalmi „súly-egyen” (Kemény Zsigmond szavaival élve) az ellenzék radikalizmusát csökkenti ugyan, de nem növeli a kormányzó pártkoalíció
kormányzati erejét, mert a túl erős ellenzék, amely nem akarja, esetleg nem is tudná átvenni a kormányhatalmat, sajátos módon „bekapcsolódik”
a kormányzati hatalomba, érvényesíteni tudja nemcsak ellenőrző szerepét, de politikaalakító szerepét is a kormányzati hatalomban anélkül, hogy
kormányzati felelőssége lenne. Ez a hatalmi pozíció kényelmes, biztonságos és politikai presztízst növelő helyzetet teremt, ezért gyakran vonzóbb
a pártok számára ez a „lebegő” pozíció, mint a kormányzati koalíció és felelősség vállalása. A kormánykoalíciót kívülről támogató ellenzéki pozíció
viszont általában bizonytalanná teszi a saját szavazótáborát.
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Természetesen egészen másként alakul az ellenzék szerepe és politikai játéktere a merev (Anglia) és a rugalmas (USA) kétpártrendszerekben,
továbbá a predomináns pártrendszerekben, ahol egyetlen párt, esetleg történetileg rögzült 2-3 párt koalíciója (Svájc) gyakorolja a hatalmat anélkül,
hogy a mellettük meglévő (szatellit) pártoknak esélyük lenne arra, hogy akár közösen is átvegyék a kormányhatalmat.

Úgy tűnik, hogy Magyarországon kialakult versengő többpártrendszerben egyelőre két – domináns és koalíció vezetésére képes – párt alakult
ki, ugyanakkor három markánsan eltérő – jobbközép, balközép és liberális – politikai centrummal. Ennek a pártrendszernek a belső szociológiai
törvényszerűségei kondicionálják az ellenzék funkcióit, mozgásterét és politikai alternatíváit.

Mi az, amit az ellenzék nem tehet?
Természetesen az ellenzék és a kormányzati hatalom kapcsolatát kimerítően sehol sem szabályozzák jogszabályokban. A konkrét és történetileg
kialakult pártrendszer és hatalmi struktúra alakítja ki azokat a politikai magatartási szabályokat, elfogadott és a politikai etika alapján tiltott
viselkedéseket, amelyeket a kormányzó és az ellenzéki pártok követnek, betartanak és nem kérdőjeleznek meg. Ezek a politikai „játékszabályok”
nálunk még nem alakultak ki, az elkövetkező időszak – ilyen szempontból – normakifejlesztő, a demokratikus politikai kultúrát eredeti módon alakító
időszak is lesz.

A történetileg kialakult többpártrendszerekben mindenesetre létrejöttek olyan „feltétlen észparancsok”, amelyeket nemcsak illik követni, de be is
tartanak. A tiltó szabályok közül kiemelhetjük azt, hogy az ellenzék nem vonhatja kétségbe (szabad választások után természetesen) a kormányzati
hatalom legitimitását, hatalmának jogszerű keletkezését.

Az ellenzék nem kérheti számon a kormánykoalíción saját politikai programját, az annak megfelelő kormányzati döntéseket, mert ezzel a kormányzó
hatalom helyébe helyezné önmagát, ami ellenzéki helyzetével ellentétes. Azért maradt ellenzékben, mert a parlamenti többséget nem tudta
megszerezni, vagy legalábbis kormányprogramját a parlament nem erősítette meg közvetve vagy közvetlenül, parlamenti szavazással. Amit számon
kérhet, az a kormányzó párt programjának jogszerű teljesítése. Ami ezen túl van, az már mind politikai alkudozás kérdése.

Mindezen túl az ellenzék választhatja a radikális kemény ellenzék szerepét, nem titkolva, hogy a kormányzó párt és koalíció programjával, a
kormányzati hatalmat gyakorló személyekkel nem ért egyet, s minden legális eszközzel a kormányzati hatalom átvételére törekszik.

Fő ambíciója olyan politikai helyzet és hatalmi szituáció megteremtése, hogy a kormányzó párt kénytelen legyen átadni a kormányzati hatalmat. Az
ilyen típusú ellenzék célja, politikai alapállása, tárgyalási pozíciói és az alkalmazott politikai eszköztára is – alapvető céljához kötötten – sajátos.
Eltérő eszközrendszerrel és politizálási alapállással lép fel a lojális ellenzék és a konstruktív ellenzék. A lojális és konstruktív ellenzék tudomásul
veszi, hogy nem képes kormányzati hatalomra kerülni, és a kormányozhatatlanság elkerülése érdekében, tágabb nemzeti érdekek alapján – még
ha nem is ért egyet a kormány programjával – annak szakszerű és jogszerű végrehajtását nem akadályozza, éles kritikát csak a jogszerűség és a
szakszerűség veszélye esetén alkalmaz, a sürgős ügyekben engedékeny, elvfenntartó kompromisszumok megkötésére hajlandó, nem bocsátkozik
kormánybuktató akciókba.

Az, hogy az ellenzék végül is milyen alapállást vesz fel és milyen ellenzéki szerepet tölt be, az a helyzet, a kényszerek és a lehetőségek
bonyolult rendszerének értékelése alapján dől el. Minden ellenzéki párt nem etikai és nem is racionális-szakszerűségi döntést hoz, hanem a hatalmi
erőviszonyok és az érdek által meghatározottan alakítja ki vállalhatónak ítélt ellenzéki szerepét.



A PARLAMENTARIZMUS
TÖRTÉNETI FUNKCIÓVÁLTOZÁSAI

348

Kormányzóképesség és kormányozhatóság
Minden ország kormányozható. De nem minden politikai erő képes kormányozni. Éppen ezért nem helyes a kormányozhatóságot összekeverni
a kormányzóképességgel. A kormányozhatóság a társadalom egészére vonatkozik, míg a kormányzóképesség egy-egy konkrét politikai erő
képességét jelenti, vagy ezen képesség hiányát. Még rendkívüli helyzetekben sem szűnik meg a kormányozhatóság, sőt természeti katasztrófák,
külső támadás, háború esetén megnő a társadalom kormányzási igénye. A bonyolult helyzetek megnövelik a kormányzás iránti igényt, a céltudatos
és határozott irányítás szükségességét.

A modern társadalmak bonyolult alrendszerek, összetett struktúrák, mozgások összessége, ezért kormányzási igényük, objektív irányítási
szükségletük eltér a kevésbé összetett társadalmak kormányzási igényeitől. Nehezebb megfelelni ma a kormányzási képesség követelményeinek,
mint régen, még nehezebb a rendszer- és korszakváltás időszakában működőképes kormányzati erővé válni és működni.

A napi politikai vitáktól és a pártvillongásoktól elszakadva, azokon felülemelkedve is meg lehet ítélni nemcsak egy adott, hanem minden
kormányzati erő kormányzásra való képességét a társadalom objektív – de tértől és időtől nem független – kormányzási igénye alapján. A modern
rendszerszemléletű társadalomtudomány általánosan elfogadott kiinduló tétele, hogy a politikai rendszer, mint sajátos funkciói révén önállósult
alrendszer, és annak legdinamikusabb összetevője, a kormányzati rendszer látja el a célkitűzés, a célmegvalósítás és a társadalmi integráció
funkcióit.

A mindenkor lehetséges és konkrét, alternatív szerkezetű mozgástéren belül a politikai rendszer egésze (pártok, parlament, szervezett politikai erők
stb.) választ a társadalompolitikai alternatívák között, de ezen belül, a célmeghatározás és -megvalósítás már a kormányzati alrendszer feladata.

A kormányzati rendszer társadalmi funkcióiból (célkitűzés, a célok megvalósítása és a társadalom makroszintű integrálása) kiindulva és a
politika alapvető jellemzőit figyelembe véve, viszonylag egyértelműen meghatározhatók a kormányzóképesség attribútumai, a kormányzati funkciók
elvégzésére való képesség. A politika érdekek által meghatározott tevékenység, érdekkötöttségét nem is tudja megszüntetni, mint ahogyan hatalmi
aspirációit sem. A politika mint érdekkötött hatalmi aspirációk és folyamatok összessége makropolitikai szinten teremti meg a társadalom integrációját
az egyes társadalmi alrendszerek és azok mozgása között.

Mindezek alapján a demokratikus berendezkedésű országokban a kormányzóképesség összetevői és feltételei – ha nem is kimerítően – a
következőkben foglalhatók össze:

1. Legitim kormányzati hatalom, vagyis demokratikusan megválasztott, parlamenten belüli többségre támaszkodó kormányzati erő. Kisebbségi
támogatást élvező kormányzati erő is lehet legitim, de ennek elfogadásához speciális politikai konszenzusra van szükség a parlamenti politikai erők
között.

2. Célkitűző és programalkotó képesség nélkül természetesen nem lehet kormányzóképességről beszélni. Nem minden – akár demokratikusan is –
hatalomra kerülő politikai erő kormányzóképes. Bár a kormányzati hatalomra kerülő erők politikai tanulási kényszerhelyzetbe kerülnek, elsajátítják a
kormányzati szaktudást és politikai készségeket, de ha a programalkotó képesség hiányzik, akkor csak „demokratikus politikai ügyintéző” kormány
lesz célkitűző és megvalósító képesség nélkül. A célkitűző és megvalósító képesség természetesen nem azonos az „íráskészséggel”, a „fogalmazási
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készséggel”. A programadás realitása elsősorban a helyes diagnózistól függ, továbbá attól, hogy a programpontok koherensek-e, és a célkitűzések
megvalósítását időben reálisan tervezik-e meg vagy sem.

3. A kormányzóképesség személyi feltétele: vezetőképes és igazgatási szervezetet irányítani tudó kormánypolitikus gárda.

Az állami közigazgatás háromféle személyi kört foglal magában: az irányító politikusokat, akik időnként változnak, a jogi-igazgatási szakembereket,
továbbá a szakértőket.

Az utóbbi kettő állandó eleme a közigazgatásnak. Az igazgatási szakemberek képesítési előírások és szakmai vizsgák alapján lépnek be és előre a
hierarchikusan szervezett igazgatásba, jogkörük és hatalmi függőségük tárgyi jellegű, tevékenységük ügyhöz kötött és kiszámítható, tömeges méretű
ügyek és feladatok jogszerű intézésére képesek. A jogszabályok változása esetén új és eltérő tartalmú politika szakszerű végrehajtására is képesek.

Mivel a modern társadalmak közigazgatási bürokráciáját nem lehet leváltani (szemben a mandarinátus vagy a középkor laikus bürokráciájával), ezért
három célt tűzhet ki minden kormányerő: megnyerni a bürokráciát, szolgálati szaktudását maximálisan kihasználni és ebben érdekeltté tenni, végül
és mindezek által a bürokráciát az új kormánypolitika szolgálatába állítani.

4. A kormányzóképesség feltétele az is, hogy a kormányra jutott politikai erő szervezett politikai erő legyen, racionális döntéshozó, döntésvégrehajtó
és a döntéseket elfogadtató képessége legyen. A szervezett politikai erő magában foglalja a kormány és a párt parlamenti frakciójának (koalíciós
frakcióknak) az egységét, a pártvezetés és a párttagság támogatását, a szavazók és a potenciális szavazók szimpátiáját.
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14. fejezet - A MODERN ÁLLAM
A kapitalizmus és a modern állam kialakulása

A modern állam Nyugaton keletkezett. A modern állam racionális állam. Ez az állam a szakhivatalnoki karon és a racionális jogon alapszik. A modern
kapitalizmus pedig csak a racionális államban fejlődhetett ki.

Államszervezet, jogrendszer, merkantilizmus, tőkebefektetés (vásárolj alacsony és adj el magas áron elve), árucsere-forgalom, szakhivatalnoki kar
már évezredek óta létezett különböző formákban és birodalmakban. Lásd a Kínai Birodalomban, Görögországban, a Római Birodalomban és a
feudalizmusban, a középkori városok életében.

A társadalmi modernizáció alapja: a modern „nyugati állam”, a „nyugati állam racionális joga” – ami a római jogból származik – és a modern
„speciálisan racionális kapitalista üzem”, vagyis a racionális tőkeelszámolást alkalmazó üzemek, amelyek működésének célja a nyereség, a
rentabilitás, eszköze pedig a modern könyvvitel. (Max Weber1)

A modern kapitalizmus lényeges összetevője volt továbbá, hogy valamennyi dologi termelőeszköz (a föld, a különböző berendezések, a gépek, a
szerszámok, továbbá a munkaerő) mind szabad rendelkezésű tulajdonok legyenek, amelyeket az áru, a tőke, a pénz, a munkaerő és a szolgáltatások
szabadpiaci rendszere és piaci forgalma köt össze.2

Összefoglalva: az újkori kapitalizmus és a modern állam Európa nyugati országaiban alakult ki a XVII–XIX. században. Az újkori kapitalizmus és a
modern állam az emberiség történetének legnagyobb, leggyorsabb és végül az egész világra kiterjedő modernizációja volt. Ennek a modernizációnak
a legfontosabb feltételei, majd összetevői:

1. a racionális tőkeelszámolás3 és a racionális kalkuláció,

2. a szabadpiac,

3. a racionális és kiszámítható jogrendszer,

4. a szabad munkaerő, a munkaerő piaca,

1 Max Weber: A racionális állam, s a modern politikai pártok és parlamentek (Államszociológia). In: Állam –Politika – Tudomány. (Tanulmányok) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970,
340–368. (A művek eredeti megjelenését válogatásukra hivatkozás és a német nyelvű kiadások jelölését lásd a kötet idevonatkozó jegyzeteiben.) Lásd még: Max Weber: Gazdaságtörténet. Válogatott
tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. Különösen A modern kapitalizmus kialakulása c. 4. fejezetét, 223–269. és annak 8. alfejezetét: Racionális állam, 269–293.

Max Webernek a modern államról szóló tanulmánya az Államszociológia alcímet viseli.
2 Lásd Max Weber: Gazdaságtörténet. KJK., Budapest, 1979, 223–225.
3 Ehhez lásd Max Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című írását is. In: M. Weber: Gazdaság és társadalom. KJK., Budapest, 1967, 301–334.
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5. a racionális állam, amely a racionális jogon és a racionális hivatalnoki kar működésén alapszik.

A modern állam az újkori modern kapitalizmus terméke, feltétele és kialakulása után megszüntethetetlen velejárója.4

A modern racionális állam fogalmát röviden a következőképpen foglalhatjuk össze: a modern állami szuverén közhatalom, amely hatalmát
meghatározott terület és lakosság felett gyakorolja, tevékenységét racionálisan szervezett, az alá- és fölérendeltség elve alapján működő
szakhivatalnoki kar és választott állami vezetők útján látja el, működését, szervezeti felépítését és feladatait jogszabályok szabályozzák, társadalmi
rendeltetését, funkcióit és feladatait politikai uralom irányítása alatt látja el.

A modern állam összetett szervezeti rendszere talán a legbonyolultabb társadalomirányító funkciót ellátó intézmény az emberiség történetében.

Az emberiség – a modern államok korában – nemzetállamokban él.

A nemzetállamok száma a XXI. század elején elérte a kétszázat. A világ legnagyobb, nemzetállamok alkotta szervezetének, az ENSZ-nek 2011-
ben 193 állam volt a tagja.

A nagy fölrészeken, Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában, az óceáni szigeteken a nemzetállamok kölcsönösen elismerik
egymást, a többi állam szuverenitását nem kérdőjelezik meg.

A nemzetállamok léte, elismerése, szuverenitásuk vitatottsága Ázsiában néhány szigetre vonatkozóan ismert, például Oroszország és Japán, Japán
és Észak-Korea között, a Közel-Keleten Izrael állam és a palesztin nemzet között léteznek viták az önálló palesztin állam elismerése, Izrael állam
elismerése tekintetében.

A XX. század két világháborúja nemzetállamok között tört ki, és a két világháborút lezáró békeszerződések elsősorban Közép-Európában –
nemzetállamok és nemzetek közötti – konfliktusokat idéztek elő.

A nemzetállamok rendszere a világ 6,5 milliárdos népességének a legfontosabb integráló szervezetei és eszközei.

A nemzetállamok világrendszerében több szintet különböztethetünk meg.

• Világszervezet: az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ, amely 193 nemzetállamból áll.

• Nemzetközi szervezetek, amelyek a nemzeti államok szuverenitását nem érintik. Ilyen például az Európa Tanács. Tanácskozó, javaslattevő,
véleményező szervezet.

4 Államilag szervezett társadalmak a mai ismereteink szerint 6-10 ezer évvel ezelőtt is léteztek, és nagy történelmi változásokon keresztül átalakultak. Az őstársadalmakból, amelyek szervezett törzsi-
területi csoportokból álló társadalmi együttélések voltak, különböző fejlődési folyamatokon és utakon keresztül jutottak el az államilag szervezett társadalmakhoz. A legrégebbi, már államilag szervezett
társadalmak: az amerikai földrész régi indián birodalmai: a maja, az inka, az azték birodalmak, Közép- és Észak-Afrika nagy néger birodalmai, Egyiptom, majd az ún. ázsiai állambirodalmak (Kína,
Japán), az öntözéses birodalmak, a görög poliszok és a rabszolgatartó társadalmak államrendszerei, később a feudális társadalmak államrendszerei. Ezekből a társadalmi formációkból és államokból
fejlődtek ki – eltérő időben és modernizációs folyamatokon keresztül – a modern kapitalizmus, modern államai.

Tájékoztató irodalomjegyzék ehhez a témához a fejezet végén található.
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• Nemzetállamok által létrehozott szervezetek, amelyek a nemzetállamok szuverenitását érintik, azt korlátozzák, mint például az Európai Unió, amely
28 nemzetállam szervezete Alapszerződéssel és kötelező jogi normákkal, döntéshozó szervezetekkel: Európai Parlament,

Európai Tanács, Európai Bizottság, Európai Biztosok, Európai Bíróság.

• Nemzetközi katonai szervezet, például a NATO, amely katonai, védelmi szervezet, kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségével. 1949.
április 4-én 12 állam alapította, ma 28 észak-amerikai és európai ország a tagja. Magyarország 1990-ben vált a NATO tagjává Csehországgal
és Lengyelországgal együtt.

• Önálló nemzetállamok. Majdnem 200 nemzetállam, amelyek között – főleg az afrikai kontinensen 8–10-nek az állami léte és/vagy elismerése
vitatott.

• Szövetségi államokon belüli államok. Például az USA 50 tagállama, a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi tagállamai, Ausztria tartományi
államszervezetei, Belgium, amely a flamand, vallon és a német közösség közös állama, Nagy-Britannia, amelynek alkotórészei: Anglia, Wales,
Skócia önálló parlamentekkel, költségvetéssel, bírói szervezettel stb.

Az állam fogalmi ismérvei
Az állam közhatalom, uralmi szervezet

Max Weber híres és sokat idézett formulája szerint a racionális állam „a legitim erőszak monopóliumával rendelkező intézményes uralmi szervezet”.

Az állam kényszerítőerővel rendelkezik, Hans Kelsen szavaival élve „kényszerítő rend”, vagyis közhatalom.

Az állami hatalom kényszerítőerejének alapja, hogy jogszabályok – többnyire a parlament által elfogadott törvények – felhatalmazzák az állami
szerveket kötelező jogszabályok meghozatalára, azok kötelező végrehajtására, a végrehajtás ellenőrzésére és a végrehajtás elmaradása esetén
felelősségre vonásra és állami szankciók alkalmazására.

A legitim állami hatalom

Az állam hatalma legitimitáson alapul, azon tehát, hogy az állampolgárok szükségesnek és helyesnek (igazoltnak) tartják az államot, és elfogadják
az állami szervek működését, döntéseit és kényszerítő hatalmának az érvényesítését.

Max Weber szerint az állam hatalmának elvileg háromféle legitimitása lehet:

• a szokásszerűségen, a hagyományokon, a tradíciókon alapuló állami legitimitás, ami a tradicionális uralom;

• a karizmatikus uralom, ami az állam vezetőjének, a politikai uralmat megtestesítő személynek a karizmáján (rendkívüli személyes képességén)
és az ezzel való azonosuláson alapuló uralom;
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• a modern államok legitimitása a törvényességen (a legalitáson) alapul, vagyis azon a meggyőződésen, hogy az állami szervezetek működését
racionális jogszabályok szabályozzák és az állami szervezetek, a „politikai uralom üzeme” racionálisan működik. (M. Weber)

A modern állam hatalmi legitimitásának az alapja kétségtelenül a jogszerűség, az ésszerűség és a szükségszerűség elismerése és az ezek
érvényesülésébe vetett hit. Állami közhatalom nélkül káosz, anarchia, rendezetlenség, kiszolgáltatottság érvényesülne, lenne úrrá a társadalomban.

A modern állami hatalom legitimitásának további alapja – a jogállamba, az állam működésének szükségszerűségébe és ésszerűségébe vetett hit és
meggyőződés mellett – az állami szervek demokratikus működésébe vagy/és demokratikus ellenőrzésébe és a döntést hozó állami vezetők jogszerű
felelősségre vonhatóságába vetett hit és bizalom. Ez a demokratikus legitimáció alapja.

Összegezve: a modern állam mint hatalmi szervezet és uralmi rend legitimitásának az alapja tehát: az állam jogszerűségébe, ésszerűségébe,
demokratikus működésébe, az állami vezetők jogszerű felelősségre vonhatóságába, valamint az államszervezet demokratikus működésébe vetett
hit és bizalom.

Ezek megrendülése az államszervezet és az államhatalom legitimitásának deficitjéhez, a bizalom csökkenéséhez, végső soron megszűnéséhez
vezethet.

Az államszervezet és az államszervezetet irányító politikai osztályok, rétegek, pártok legitimitási igényét helyettesítheti a tömeglojalitás, a jóléti és
szociális állam, a fogyasztói társadalom nyújtotta elfogadható életszínvonal.

Jürgen Habermas legitimitásfelfogása szerint az állam – és tágabban a politikai rendszer – legitimitásának alapja a demokratikus jogállam,
az alkotmányos jogok, a társadalom pluralitásának a deklarálása és érvényesülése. A legitimitás lényeges összetevője továbbá: a rendszer
legitimitásának a kritizálhatósága, vitathatósága és annak nyilvános kifejezhetősége.

Claus Offe szerint – vitatkozva J. Habermasszal – a modern jóléti és fogyasztói társadalmakban a legitimitás alapja már nem a Habermas-féle
normatív alkotmányosság és nem a demokrácia érvényesülése, hanem a tömeglojalitás vált a rendszert elfogadó és igazoló alappá. A jóléti állam
szolgáltatásai, továbbá a politika és a tömegkommunikáció manipulációs eszközeinek működtetése és a politikától való elfordulás révén elérhető a
politikai és az állami rendszer elfogadása egyfajta „apatikus követési készség” alapján.

Az illegitim állami hatalom

A modern államok sem mindig legitimek. Az illegitim állam nem igazolt, a társadalom többsége által nem elfogadott, az előző legitimitási feltételeknek
és eszközöknek nem megfelelő állami, hatalmi és uralmi rendszer.

Az illegitim állami hatalom erőszakon és megfélemlítésen alapul. Az erőszak a katonai, rendőri, hivatalnoki vagy/és más csoportok, személyek és
szervezetek részéről alkalmazott – többségében együttesen érvényesített – jogsértő erőszakon és hatalmon alapul. Az erőszak alkalmazása elveszíti
„legitim” és „legális” jellegét.

Illegitim államok a diktatórikus, a totalitárius, a despotikus és a terrorista államok, továbbá a vallási fanatizmusra alapozott teokratikus államok.
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A XX. század illegitim államai voltak az olasz fasiszta állam (B. Mussolini, „regime totalitario”) rendszere; A. Hitler Német nemzetiszocialista Birodalma;
a Szovjetunió kommunista pártállami rendszere, majd az európai szocialista országok egypárturalmi államrendszerei, a Kínai Kommunista Párt által
uralt államrendszer stb.

A nyílt erőszakon és megfélemlítésen alapuló társadalmak államrendszerei „állampárti” hatalmi-uralmi szervezetek rendszere volt, amelyek egyetlen,
kizárólagosan hirdetett eszme, ideológia alapján vezérelt társadalmak voltak.5

Az állam tekintélye

A legitim állam tekintély (autoritás), amely önként elfogadott alávetettséget jelent. Az állam mint tekintély az államnak való alávetettség elfogadásában
nyilvánul meg. Az állammal szemben az állampolgároknak kötelezettségeik vannak (adózási kötelezettség teljesítése, a közrend, a közegészségügyi
előírások betartása, a köznyugalom, a közerkölcs tiszteletben tartása, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése [például népszámláláskor],
a büntetőtörvényi előírások, tilalmak tudomásulvétele stb.), amelyeket a legtöbb ember betart, teljesíti az előírásokat, elfogadja az államnak
való alávetettséget. Természetesen a modern jogállamokban az államnak való alávetettség nem korlátlan, és szigorú korlátai vannak az állam
beavatkozásának a polgárok magánszféráját, autonómiáját és a polgárokat megillető szabadságok (szólás-, vélemény-, gyülekezési szabadság)
tekintetében. Demokratikus jogállamokban az államnak való alávetettség helyessége, jogszerűsége és az államnak való alávetettség mértéke
nyilvánosan vitatható, megkérdőjelezhető, az alávetettség elleni jogszerű tiltakozás alapvető alkotmányos alapjog.

Az állam szuverén
Az államelmélet legtöbb művelője és a nemzetközi jog tudósainak és művelőinek túlnyomó része a legtermészetesebb dolognak tartja, hogy az állam
conditio sine qua nonja, elhagyhatatlan, szükségszerű összetevője a szuverenitása. Az állam külső (kifelé más államok felé megnyilvánuló) és belső
(az állam területére és lakosságára irányuló) főhatalom nélkül nem létezik.

A klasszikus szuverenitáselméletek az állam szuverenitását korlátozhatatlan és független főhatalomként definiálják.

A szuverenitás tehát lényegét tekintve azt jelenti, hogy a szuverén állam más szuverén államoktól független, hatalmát más szuverén államok nem
korlátozzák, a szuverén állam határain belül nincs más szuverén állami jellegű hatalom.

Az így pontosított és kicsit talán nehézkes szuverenitásfogalom fedi le pontosan a klasszikus szuverenitás fogalmát.6

A szuverén állam külső és belső főhatalma az államhatalom kizárólagos birtoklását jelenti.

5 Az állampárt és a bolsevik típusú kommunista pártokról. Lásd a jelen tankönyv IX. fejezetének 4. pontját.
6 A szuverenitás fogalmának és fogalmi összetevőinek, azok történeti változásainak a szerteágazó nézetei kapcsán sok tekintetben igazat kell hogy adjak a témakört egyik legrészletesebben és
legkimerítőbben tárgyaló Takács Péter professzornak, aki azt írta – egyetértve másokkal is –, hogy a szuverenitásfogalom mára kiüresedett, teljesen bizonytalanná vált a fogalma, a tartalmi s minden
fogalmi összetevője, úgy annyira, hogy ma már felesleges, sőt „kártékony” fogalommá vált az államelméletben.

Lásd: Takács Péter: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Jogtudományi Tanszék, Budapest, 2011, 144–158.
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Az állam külső szuverenitása csak más szuverén államokhoz képest vizsgálható. Az állami szuverenitás tartalma tehát: a korlátozás nélküliség, a
függetlenség és a főhatalom kizárólagos birtoklását jelenti.

Az állami szuverenitás fogalmi összetevőit és elemeit a következőkben foglalhatjuk össze:

• A szuverenitás alanya.

• A szuverenitás tárgya.

• A szuverenitás tartalma vagy lényege.

A szuverenitás alanya
Ismert válaszok:

• a szuverenitás alanya a monarcha, az uralkodó (az abszolút monarchiában);

• a parlament mint a nép által választott legmagasabb állami szervezet (parlamenti szuverenitás);

• az államszervezet egésze, mivel a parlament – a főhatalom megosztottsága következtében – nem egyedüli alanya a főhatalomnak, hanem annak
részese az államfő, a kormány, a bíróságok, az alkotmányt védő szervezet, amelyek szintén alanyai az állami főhatalomnak;

• a nép, amely az állami hatalom, a legfőbb képviseleti szerv akaratának a forrása (népszuverenitás), és a parlamenti képviselők a „nép képviselői”,
akiket a választópolgárok időközönként leválthatnak, és másokat juttathatnak be a legfőbb népképviseleti szervekbe;

• a politikai rendszer egésze a szuverenitás komplex alanya, mivel a parlamenti és a kormányzati pozíciókat betöltő tisztségviselőket a parlamenti
pártok uralják, döntenek sorsukról, politikai-hatalmi pozíciójukról és az állam kormányzati politikájának a tartalmáról (tágabb értelemben vett politikai
szuverenitás);

• a nemzet a főhatalom alanya (nemzeti szuverenitás), mivel a nemzet államalkotó tényező, a nemzet mint a legrégibb történelmi közösség, amely
az adott ország és állam igazi összetartó ereje, a történelmi tradíciók, szokások, értékek folytonossága következtében ez a nemzeti érzés vezérelte
cselekvések alapján, mintegy „mindennapos népszavazásként” integrálják a nemzeti közösséget, amely a nemzetállamok szuverenitásának az
alanya (Renan, Ernest7).

Ha a sokféle lehetséges – és egymást nem is mindig kizáró – válaszokból a mai modern szuverén hatalom alanyát keressük, akkor végül is azt
az államban, pontosabban az állami hatalommegosztás rendszerében, az adott ország alkotmányában meghatározott legfelső állami szervezetek
összességében jelölhetjük meg. Tehát nem egyetlen állami szerv (pl. a parlament, az államfő), de nem is minden állami szerv az állami főhatalom
alanya, birtokosa, hanem a következők: az államfő, a parlament, a kormányzati szervek, a bíróságok és az alkotmányt védő szervezetek.

7 Részletesen lásd a tankönyv VII. fejezetének 4. pontjában.
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Összegezve: A modern államokban a szuverén hatalom alanyai azok az állami szervezetek, amelyek hatalma, döntései meghatározzák az állam
külső (nemzetközi) és belső (társadalmi) viszonyait és életét.

Szociológiai értelemben a szuverén állam döntéseit alapvetően meghatározzák a parlamenti pártok, azok között is különösen (olykor túlsúlyos erővel)
a kormányzó pártok és azok vezető testületei. Ez az állami és jogi értelemben vett szuverenitáson túlmutató „politikai szuverenitás” lényege. A
„politikai szuverenitás” alanyai azonban a versengő többpártrendszerekben, a kormányzati váltógazdálkodás következtében változóak, az egypárti
uralmi rendszerekben változatlanok.

A szuverenitás tárgya
1. Az állam területe

Az állam hatalma meghatározott területre terjed ki.

Az állami területet pontosan meghatározott határok jelölik, nincs határok nélküli állam.

Az államhatárok választják el egymástól az államok felségterületét, amely az államhatalmak érvényesülését korlátozzák.

Az egymástól határokkal elválasztott szuverén államok határait általában:

a. történelmileg kialakult és kölcsönösen elfogadott egyezmények állapítják meg, amelyek a határokat pontosan kijelölik, a határvonalakat pontosan
meghatározzák, határtérképek elkészítése alapján rögzítik;

b. kierőszakolt határmegvonások, amelyek háborús események, annektálás, ideiglenes fegyverszüneti megállapodások stb. alapján választják szét
az államokat. (Lásd: Észak- és Dél-Korea, korábban Észak- és Dél-Vietnam, Izrael által elfoglalt palesztin területek, közép-ázsiai és a közép-afrikai
államok határvonalai stb.) Fegyveres erőszak alapján nemcsak az államhatárok változhatnak meg, hanem államok is eltűnhetnek határaikkal
együtt. Lásd: Lengyelország bekebelezése a Német Birodalom és a Szovjetunió által 1939 szeptemberében. (Molotov–Ribbentroppaktum,
pontosabban Hitler és Sztálin megegyezése, amelynek alapján Lengyelországot eltüntették Európa térképéről.)

c. Az államhatárokat megváltoztathatják, sőt új államokat új határokkal hozhatnak létre kikényszerített nemzetközi egyezményekkel, például az
1920. június 4-ei „Trianon”-megállapodás, az első és a második párizsi békeszerződés (1920-ban és 1947-ben), a győztes nagyhatalmak
megállapodása az érintett országok egyetértése (Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia) és a vesztes államokra (pl. Magyarország, Németország)
történt rákényszerítés alapján.

d. Alkudozások és megállapodások alapján új államok és ezekkel együtt új államhatárok vagy új tagállamok jöttek, illetve jöhetnek létre.

Új tagállami (tehát nem teljes) szuverenitással, határokkal és területekkel rendelkezik, például Skócia és Wales Nagy-Britannián belül, a két állam
Angliától való önállósulása révén. Tagállami szuverenitás szövetségi államokon belül jöhet létre, vagy eleve szövetségi államként alakul meg, mint
például Belgium a flamand, a vallon és német nemzetek közösségeként, vagy a Német Szövetségi Köztársaság és Ausztria, amelyeken belül tagállami



A MODERN ÁLLAM

357

határok és tagállamok vannak tartományi parlamentekkel, kormányokkal, amelyeknek korlátozott szuverenitási jogaik vannak a szövetségi államhoz
képest.

A vertikális állami tagozódás talán legismertebb példája a ma már ötven tagállamból álló Amerikai Egyesült Államok. Az USA szövetségi állam és
egyúttal az államszövetségbe tartozó tagállamok vertikális államközössége. A tagállamok tagállami határokkal elválasztott államalakulatok, önálló
képviseleti, kormányzati, területi szervezetekkel, költségvetéssel és törvényhozási joggal rendelkeznek.

A tagállami határok államhatárokká változhatnak például valamely tagállam kiválásával, önálló állammá alakulásával vagy a szövetségi állam
szétesésével, ami megtörtént a hetven évig létező Szovjet Szocialista Köztársaságok (ismertebb nevén Szovjetunió) esetében.

A határok megváltozása lelassult, ritka eseménnyé vált, mivel a föld szárazföldi kontinentális területei – az Antarktisz és az Arktisz területét leszámítva
– államhatárokkal pontosan elválasztott és állami felségterületekkel lefedett területté váltak.

A tengerparti államok parti vizeinek határai és kiterjedése (lásd Szlovénia és Horvátország között) megállapodásokkal vagy „konfliktuskerülő
eltérésekkel” alakultak ki. (Lásd a Falkland- vagy más néven Malvin-szigetek feletti állami fennhatóság kérdése Nagy-Britannia és Argentína között,
vagy a nemzetközi jogban általánosan elismert parti vizek kiterjedésével és az ún. kontinentális talapzattal kapcsolatos vitákat.)

Jogszabályon vagy nemzetközi egyezményeken alapul és változik a szárazföld feletti államhatárok kiterjedése a légtérben és a föld felszíne alatti
részeket illetően is. A technika fejlődése és a légtér, valamint a földfelszín alatti részek birtokbavétele az állam felségterületével kapcsolatos vitákat
okoztak eddig is és okozhatnak még a jövőben is.

Az állam felségterülete sérthetetlen, az állam kizárólagos és más állam által nem korlátozható főhatalmat, szuverenitási jogokat gyakorol az állam
(síkban, továbbá fölfelé és lefelé kiterjedő) határai között.

Az államhatárok sérthetetlenségének elvét töri át az ellenséges állam atomtámadása vagy mérgező vegyi fegyverek bevetésének veszélye esetén
az ún. megelőző védekezés. Ez egyre élesebb nemzetközi viták tárgya például a Közép-Keleten Irán és Izrael, Izrael és a palesztin „állam” (amely
tulajdonképpen nem létező, csak deklarált állam, amelyet Izrael máig nem ismer el) között.

5. Az állam lakossága vagy népessége

Az állam személyek közössége. Az állam nem létezik sem területi, sem az állam területén létező népesség nélkül.

Egy államterület vagy/és népesség nélküli „állam” csak „fiktív állam”, amelynek szimbolikus jelentősége van, például egy állam (terület és népesség)
megszállása esetén. A külföldre menekült emigráns kormány vagy az ott megalakított kormány nem nevezhető kormánynak, létezésük szimbolikus,
csupán a megszállás elleni tiltakozást, a régi állam visszaállításának vágyát, programját fejezi ki deklarációjuk.

Az állam az állam területén élő népesség felett hatalmat gyakorol, mégpedig kizárólagos hatalmat, tehát más állami hatalom korlátozásától mentes
hatalmat. A modern időkben ez természetesen nem azt jelenti, hogy a modern állam bármit tehet a területén élő népességgel. Az állam hatalma a
területén élő népesség felett szigorúan korlátozott.
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Korlátozzák az állam hatalmát a területén élő népesség felett: az állam alkotmánya, alkotmányos jogrendszere, az állam politikai-hatalmának
berendezkedése, a jogállam és demokrácia elismert elvei és értékei és a nemzetközi egyezmények és szabályok.

Az állam kötelezettségeket állapíthat meg a területén élő népesség, lakosság tagjai, csoportjai számára.

Az állam és a területén élő, születő és meghaló egyének közötti viszony a modern államban jogilag szabályozott viszony. Az államot szigorú
kötelességek terhelik az állam területén élő, születni készülő (a magzat) és meghalt (halott ember) ember tekintetében. A magzatnak „joga van
megszületni” az állam területén, amihez azonnal jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, mégpedig a magzathoz, a megszületett gyermekhez
és szülőkhöz egyaránt. De a meghalt emberhez is (eltemetés, a holttest kiadása, a hozzátartozók ezzel kapcsolatos jogai, a kegyeleti jogok és
jogviszonyok) kapcsolódnak, s ezek kötik az államot.

Az állam a területén állandóan vagy átmenetileg élő minden egyes emberrel, sőt már a magzattal és halott emberrel is konkrét jogviszonyban áll.

Az állam saját alkotmányában és törvényeiben, továbbá nemzetközi egyezményekben foglalt általános, de születés, halál révén bármikor konkréttá
váló jogviszonyba kerül az állam területén élőkkel, a születendő magzattal és a meghalt emberrel is.

Az állam és a területén lévő népesség és lakosság tagjai közötti jogviszony alapvetően attól függ, hogy az állam területén élő, tartózkodó, az állam
területére belépő (legálisan, illegálisan, menekültként stb.) egyén, egyének, csoportok, közösségek tagjai milyen jogviszonyban vannak az állammal.

Az állam területén lévő személyek lehetnek:

• állampolgárok,

• állampolgárok és egyúttal valamely etnikai, nemzeti, nemzetiségi csoportokhoz tartozó személyek,

• más államok polgárai vagy kettős, többes állampolgársággal rendelkezők,

• állampolgárság nélküli személyek, hontalanok, állampolgárságuktól megfosztottak, állampolgárságukat (pl. lakosságcsere miatt) elvesztők,

• legális bevándorlók vagy illegális bevándorlók,

• ideiglenesen az állam területén tartózkodók, munkavállalók, átutazók, turisták stb.,

• egyéb tényezők és azok alapján az állam területén élők, ott megszületők.

Lényeg, amit ki kell emelni, hogy az államhoz a területén élő és a megszületni készülő, továbbá a meghalt személyekre vonatkozóan részletes
jogszabályok, jogi előírások kapcsolódnak: elvonhatatlan jogok (pl. állampolgárságtól való megfosztás tilalma), kényszerek (pl. bűnözők kiadása,
európai letartóztatási parancs), jogilag szabályozott státuszok (pl. szavazati joggal rendelkezés, családegyesítés biztosítása) és kötelezettségek
(adózás, katonai szolgálat teljesítése, tankötelezettség stb.).

Az állam elsőrendű alkotmányos kötelezettsége, hogy az állampolgárok státuszát törvényekben szabályozza.
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Ezek közül a szabályok közül a legfontosabbak:

a. Az állampolgárság keletkezésének a szabályozása, tehát hogyan lehet valaki az állam polgára.

A legismertebb állampolgárrá válási lehetőségek: a leszármazás (ius sanguinis), az állam területén születés (ahol meglátta a napot, vagyis az ius
soli elve), a kérelemre honosítás, a házasságkötés útján megszerzett állampolgárság stb. Kedvezményes állampolgárság megszerzése: külföldön
élő magyarok kedvezményes honosítása.

b. Az állampolgárság elvesztésének vagy éppen az állampolgárságtól való megfosztás tilalmának a szabályozása.

c. Külön jogok biztosítása az állampolgárok eltérő csoportjai (pl. nemzetiségek) számára. Kulturális, oktatási, nyelvhasználati stb. jogok.

d. Az európai integrációval kapcsolatosan létrejött európai uniós polgári viszony és az ebből eredő jogok: például szavazati jog az Európai Unió
parlamenti képviselőinek megválasztásához, a szabad mozgás, munkavállalás és gazdasági tevékenység az EU országaiban stb.

A szuverenitás tartalma
Az állami szuverenitás tartalmát azok a jogok és kötelezettségek és az ezek alapján keletkező jogviszonyok jelentik, amelyek a szuverenitás
tárgyaira kiterjednek. A szuverenitás tartalmát (jogokat és kötelességeket) nemzetközi egyezmények, az állam alkotmánya és további törvények
szabályozzák és határozzák meg. Az állam belső jogrendje összhangban kell hogy legyen az állam által elfogadott nemzetközi egyezményekkel.
Összességében az állami szuverenitás tartalma magában foglalja az állami szuverenitás tárgyainak és alanyainak, továbbá a szuverenitás tartalmi
elemeinek megvédését,

beavatkozások elhárítását.

Az állami szuverenitás mint az állam hatalmának függetlensége, önállósága, korlátozatlansága és kizárólagossága kiterjed:

1. az állam területére,

2. az állam lakosságára és ezek megvédésére,

3. az állam alkotmányos berendezkedésének és jogi rendjének, jogrendszerének a meghatározására és megvédésére, továbbá

4. az állam általános társadalompolitikájának (public policy) és a kormányzati ágazati szakpolitikák (public policies) tartalmának a meghatározására
és megvédésére,

5. az állam külső és belső szuverenitására és annak a védelmére.

A modern államok alkotmányos jogállamok. Az alkotmányos berendezkedés meghatározásában kitüntetett szerepe van az államnak, pontosabban az
államnak mint alkotmányozó hatalomnak. Ez alól kivétel, amikor az alkotmány elfogadására népszavazás útján kerül sor. Ritkán alkotmányoz a nép.
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Általában nagy társadalmi válságok után vagy nagyon széles társadalmi legitimáció megteremtése érdekében népszavazás dönt az új alkotmányról
vagy az alkotmány módosításáról.8

Az alkotmányos rend és jogállam meghatározása a szuverén állami hatalom legfontosabb megnyilvánulása. Az alkotmányos rend, vagyis az
alkotmányban meghatározott demokratikus jogállam működtetése, fenntartása és védelme a szuverén állam legfőbb kötelessége.

Az államhatalom (olykor kiegészülve vagy megerősítve népszavazás által) az alkotmányos rend meghatározásakor szuverén alkotmányozó
hatalomként jár el. Alkotmányozó hatalmát az állam kizárólagosan, vagyis más állami hatalomtól függetlenül és önállóan gyakorolja.

Az alkotmányozó államot, sőt az alkotmányozó népet természetesen kötik azok a nemzetközi szerződések, amelyeket az állam elfogadott.

Az oktrojált alkotmányozás, a kényszeralkotmányozás, az alkotmányos rend felfüggesztése vagy eltörlése az állami szuverenitás egyik legsúlyosabb
korlátozása vagy a szuverenitás megszüntetése.9

Az állami szuverenitás kiemelten fontos összetevője az államforma, a politikai és a társadalmi berendezkedés alapjainak meghatározása.

A modern – mind a demokratikus, mind a diktatórikus – államformák rendkívül változatosak. Ismert demokratikus államformák: az alkotmányos
monarchia, a parlamentáris monarchia, Japán szakrális császársági államformája összeépítve az USA állami rendszerének elemeivel, a
parlamentáris köztársaság, a prezidenciális köztársaság (USA), a félprezidenciális köztársaság (Franciaország), a szövetségi és az unitárius
államrendszerek (USA, NSZK, Nagy-Britannia és azon belül önállóvá vált Skócia, Wales és Anglia államrendszerével). Belgium három nemzeti
közösség (a flamand, a vallon és a német) közös állama.

Ismert diktatórikus, totalitárius államformák: a Führer által vezetett Német Birodalom, a Duce (Mussolini) által vezetett olasz totális korporatív
állam, a Caudillo (Franco tábornok) által vezetett spanyol pártállami (Falange) fasiszta államforma, a bolsevik pártállami rendszerek formációi, a
sztálini Magyarországon Rákosi Mátyás nevéhez kötődő totalitárius despotizmus rendszere, Kína pártállami terrorista rendszere Mao Ce Tung

8 Tipikusan ilyen volt a Ch. de Gaulle tábornok által megtervezett, majd népszavazás útján megteremtett ötödik Francia Köztársaság.

De Gaulle új alkotmánytervezet elfogadását, a köztársasági elnök közvetlen megválasztását, majd ezen választás alapján ún. félprezidenciális rendszer elfogadását és elnökké választását követelte
meg a köztársasági elnöki poszt elfogadásának feltételeként. Minden követelését teljesítették, és 1958-ban új, konszolidált alkotmányos berendezkedés jött létre, népszavazással megerősítve
Franciaországban.
9 Ismert a magyar történelemből Ferenc József osztrák császár kísérlete 1867 előtt a „februári diplomá”-val és az „október pátens”-sel, amelyet a magyar képviselőház és a főrendiház egyaránt
felháborodással utasított el mindaddig, ameddig az 1867-es „kiegyezéses alkotmányozásra” nem került sor.

A második világháború után a szövetséges hatalmak minden legyőzött országot (Németországot, Olaszországot, Japánt) az ún. „kényszerdemokratizálás” keretében „kényszeralkotmányozásra”,
meghatározott demokratikus jogok és szabadságok alkotmányba rögzítésére, a régi alkotmány eltörlésére, meghatározott tilalmak megfogalmazására kötelezett.

Kényszeralkotmányozásra, az állami szuverenitás megsértésére nemcsak a „jó példák”, a „demokratizálási kényszerek”, a „demokrácia exportja” hozható fel példaként, hanem a szovjet birodalmi
kényszeralkotmányozások sorozata a második világháború után 1948–49-ben. Az ún. sztálini szovjet alkotmány átvétele, olykor szó szerinti lemásolása, az ország alkotmányozó hatalmának
és szuverenitásának a teljes semmibe vétele, az ország történelmétől és kultúrájától, jogi hagyományaitól teljesen idegen alkotmányos rendszer rákényszerítése az „alkotmányozó államra”,
Magyarországon például az 1949. évi XX. törvény elfogadásával és kihirdetésével 1949. augusztus 20-án, ami egészen 1989. október 23-ig a Magyar Népköztársaság Alkotmánya volt. Az Alkotmány
jelölése és számozása (1949. évi XX. törvény) ugyan nem változott, de a kiegyezéses alkotmányozás során – az 1989. évi XXXI törvény megteremtette a demokratikus jogállam alapjait.
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vörösgárdistáinak uralma idején, a kambodzsai Pol Pot terrorista államberendezkedése vagy a még napjainkban is létező, a kommunista országok
múltját idéző Észak-Korea Kim Dzsong Un totalitárius despotizmusa.

Az államforma, az intézményesült politikai rendszer és a társadalmi berendezkedés alapvető elemeinek a meghatározása, fenntartása és védelme
tehát (lett légyen szó demokratikus vagy diktatórikus, esetleg totalitárius államokról és társadalmakról) az államhatalom szuverenitásának tartalmi
összetevője.

Az állam külső és belső szuverenitásának a védelme

Az állami főhatalom összetevője az állam külső és belső szuverenitásának a védelme.

Ezt az állami funkciót természetesen csak szuverén államok látják el, a nem szuverén államok, éppen szuverenitásuk korlátozottsága vagy teljes
elvesztése miatt, nem képesek ezt a feladatot ellátni.10

Az állami szuverenitás külső védelmét (más állam vagy államok az állam szuverenitását korlátozó vagy megszüntetni akaró tevékenységével
szemben) az állam hadserege, esetleg szövetségesek segítségével látja el. (Lásd a NATO szerződését, amely katonai szervezetnek Magyarország
is tagja egy 1997. november 16-án tartott népszavazással megerősített csatlakozási döntés alapján 1999 óta.) A szerződés szerint minden NATO-
tagország köteles olyan segítséget nyújtani más állam hadseregének támadása esetén a megtámadott országnak, mintha őt magát érte volna
támadás.11

Magyarország külső szuverenitásának sérelme esetén tehát minden NATO-tagország köteles segítséget nyújtani, és fordítva: Magyarország köteles
katonai segítséget nyújtani bármely NATO-tagállamnak, amelynek külső szuverenitását támadás éri.

Az állam külső és belső szuverenitásának (korlátozás nélküli, kizárólagos és független hatalomgyakorlás) védelme és biztosítása új helyzetet
teremtett, és vitákat indított el a szuverenitásukat illetően fenyegetett, de még nem korlátozott államok esetében. Ez a fenyegetettség és az arra
adott válasz – amely szuverenitási konfliktushoz vezetett – Izrael és Irán között alakult ki. Izrael „megelőző védelemre” hivatkozva, „külső és belső
szuverenitásának”, az ország önállóságának megsértését látja abban, hogy Irán atomfegyvert állít/állított elő, és tömegpusztító vegyi fegyvereket
gyárt, amelyek ellen késő lenne a támadás tényleges megindítása esetén védekezni. Izrael ezért az Izrael területe és lakossága, a zsidó nép védelme
érdekében elkerülhetetlennek tartja az iráni atomfegyvert előállító berendezések és a vegyi fegyvereket készítő laboratóriumok, üzemek lerombolását.

Szuverenitási konfliktust idéznek elő a pilóta nélküli repülők, amelyeket vezető terroristák, politikusok, katonai vezetők ellen vetettek be az USA és
Izrael részéről. A konkrét emberi életek kioltására, személyek megölésére (likvidálására) kiadott parancsok és végrehajtott támadások felvetik a

10 A „korlátozott szuverenitás” elvének és gyakorlatának tipikus példája volt, amikor 1968-ban egy új államformát (szövetségi köztársaság) és új politikai rendszert (az egypárti párthatalom helyett,
versengő többpártrendszer, demokratikus szabadságjogok elismerése) és társadalmi berendezkedést (a tervutasításon alapuló gazdasági redisztribúció helyett és mellett a piacgazdaság bevezetése)
radikális reformok útján bevezető Csehszlovákia ellen a szovjet csapatok és más, a Varsói Szerződéshez tartozó szocialista országok (köztük Magyarország katonái is) támadást intéztek az új politikai
és társadalmi rendszer bevezetése miatt. A támadás igazolására ekkor hirdette meg Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár a „korlátozott szuverenitás elvét”, amelynek az volt a lényege, hogy ha egy
szocialista országban a szocialista társadalmi rend kerül veszélybe, akkor az már nem az adott szocialista ország belügye, belső szuverenitásának a kérdése, hanem az összes szocialista ország
ügye, és minden szocialista ország köteles internacionalista segítséget nyújtani a szocialista társadalmi (politikai, gazdasági) rend megvédése érdekében.
11 A NATO (North Atlantic Treaty Organisation) 1949-ben jött létre nemzetközi szerződés alapján. Magyarország 1999. március 12. óta tagja a NATO-nak.
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parancs kiadására jogosult politikai vezetők (az USA elnöke, Izrael miniszterelnöke) felelősségét, az állam szuverenitásának és védelmi korlátainak
kérdését.

Az állam belső szuverenitásának védelme, megvédése az államrend és a társadalom ellen indított támadások, erőszakos cselekmények esetén
vetődik fel. Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására – írja
Magyarország Alaptörvénye (Alapvetés C) cikk (2) bekezdés). Törvényes úton mindenki jogosult és köteles ez ellen fellépni.

A magyar állam belső szuverenitása és annak a sérthetetlensége az Alaptörvény védelme alatt áll, az állam és a törvényes hatalom, Magyarország
belső szuverenitása sérthetetlen.

Az államszervezet: közhatalmat gyakorló szervezet

Az állam a legitim erőszak monopóliumával rendelkező szervezet
A modern, racionális állam mint a legitim erőszak monopóliumával rendelkező uralmi szervezet tudományos leírását – mint korábban is leírtuk –
először Max Weber fejtette ki.12 Az állam a szakhivatalnoki karon és a racionális jogon alapszik.13

Az állam ugyanakkor politikai szervezet. Minden állam erőszakon alapszik (idézi Max Weber Trockij Breszt-Litovszkban, a szovjet–német
béketárgyalásokon elhangzott szavait). Az állam uralmi szervezet, amely a törvényes erőszak eszközére támaszkodik.14

Az államot mint a „politikai uralom üzemét” az igazgatási személyzet testesíti meg

kifelé.

Az „állami uralmi üzem” igazgatás, ami nem más, mint: politikai irányítás és hivatalnokuralom. Max Weber kiemeli, hogy a modern államban a valódi
uralom a hivatalnoki testület kezében van. A demokrácia ugyanúgy alkalmazott hivatalnokok útján igazgat, mint a többi uralmi rendszer, a monarchiák
vagy az abszolút állam.

A modern állam ugyanúgy „üzem”, mint a modern gyár. Miként a gyárban a munkást „elválasztották” az üzem dologi eszközeitől, a termelési
eszközöktől, a hadseregben a katonákat a hadieszközöktől, a közigazgatásban ugyanúgy el van választva az igazgatás dologi eszközeitől és
pénzeszközeitől az igazgatási személyzet. A modern bürokrácia az igazgatási apparátus, a hivatalnoksereg, amelyet a politikusok irányítanak.15

A bürokratikus apparátus, a hivatalnoki testület engedelmeskedik a politikai hatalomnak, ugyanakkor a bürokratikus testület jelenik meg a hatalmi
eszközök koncentrációjaként.

12 Max Weber: Állam – Politika – Tudomány. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1970, 368–406.
13 M. Weber: i. m. 369.
14 M. Weber: i. m. 380–381.
15 M. Weber: i. m. 387.
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A modern állami szervezet (a bürokratikus apparátus, a hivatalnoki testület) a hatalom koncentrációjaként jelenik meg, de a hatalmat gyakorló,
döntéseket hozó uralom a politikusok, a politikai vezető réteg kezében van, amely folyamatosan versenyben, harcban áll politikai riválisaival a
hatalomból való részesedésért.

Mindemellett és mindezek ellenére „a modern államban a valódi uralom a hivatalnoki testület kezében van” – írja Max Weber saját kora
államszervezetéről.16

Az elmúlt száz évben azonban a modern államban a hivatalnoki uralom meggyengült, a politika, vagyis a hatalomért folytatott küzdelem és
az állami szervezet megszerzéséért folytatott küzdelem háttérbe szorította a hivatalnoki kar domináns szerepét. Ennek két fő – most nem
részletezhető – oka van: az egyik, hogy a kormányzati politikai eszme, ideológia és értékek érvényestése érdekében megbízható pártkatonákat
ültetnek a hivatali hatalomba tömeges méretekben. A hivatali, állami pozíciók óriási tömege vált „a politikai zsákmányszerzés” tárgyává. A versengő
többpártrendszerekben a kormányzati hatalom megszerzése után olyan tömegű hatalmi, állami pozíciókra, vezető hivatalnoki megbízásokra
„kiéhezett” pártelkötelezett „politikai hadsereg” vár az „üzemszerűen működő uralmi szervezet”, vagyis az állami szervezeti rendszer elfoglalására,
hogy a „pártpolitikai zsákmányelv” érvényesülése jelentősen csökkentette az állami-hivatalnoki uralom és az „üzemszerű működés” racionalitását.

A másik ok: a kormányzati „váltógazdálkodás” a választások során, ami erősen megrostálja az állandó hivatalnoki kar összetételét.

A Max Weber által leírt racionális és jogszerű állami uralmi szervezet működését és jellemzőit a következőképpen foglalhatjuk össze.17

A racionálisan és jogszerűen működő uralmi szervezetet – más uralmi formáktól eltérően – az jellemzi, hogy:

a. az ügyeket folyamatosan és szabályokhoz kötötten, vagyis hivatali jelleggel viszik,

b. ennek során hatásköri és illetékességi szabályokat követnek,

c. a hivatalokat hierarchikusan rendezik el,

d. az ügyek intézése szigorúan előírt eljárási jogszabályok alapján történik,

e. az eljáró hivatalnokok és döntéshozók megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek,

f. a szervezet hivatalnokai nincsenek birtokában az igazgatási eszközöknek,

g. a hivatalnok „nem sajátíthatja ki” a hivatali tisztségét, pozícióját,

h. az ügyeket írásban, aktaszerűen intézik a hivatali irodán keresztül.

16 M. Weber: i. m. 385.
17 Lásd Takács Péter: Államtan. Az állam általános sajátosságai. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Tanszék, Budapest, 2011, 204–205.
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Az állami szervezetként működő hivatalnoki apparátus nélkülözhetetlen és megszüntethetetlen intézménye a modern társadalmaknak. Jelentősége
annak ellenére sem csökkent, hogy az állami közhatalom mellett és felett egyre nagyobb és erősebb hatalmi szervezet és szervezeti rendszer, a
pártok szervezete és a pártok szervezeti rendszere került előtérbe a XX. század elejétől.

A pártállami hatalmi rendszerek és a hivatalnoki és bürokratikus szervezetek jellemzői:

a. a racionális hatalmi és szervezeti működés helyett a hatalom koncentrálása, a történelmi küldetés mindenáron való teljesítése a legfőbb vezérlő elv,

b. a jogszabályhoz kötöttség helyett a hatalmi és politikai célok mindenáron való elérése jellemezte,

c. a hivatali pozícióhoz szükséges szaktudást a politikai megbízhatóság, az „eszme” iránti elkötelezettség, a „vezér” személye iránti feltétlen lojalitás
váltotta fel,

d. az aktaszerű ügyintézés kötelezettsége helyett a bürokrácia, a hivatal felelőtlensége érvényesült az ügyféllel kapcsolatban,

e. az állami igazgatási apparátus létszámának állandó növekedése miatt álságos harcot hirdetett a politikai vezetés a „bürokrácia leépítése”
érdekében, amit soha nem sikerült elérnie,

f. az állami bürokrácia és hivatali szervezeti rendszer egyszerre vált minden politikai parancsot kíméletlenül végrehajtó és ugyanakkor a valódi
államszervezési és igazgatási feladatok eredményes, szakszerű és jogszerű végrehajtására alkalmatlan szervezeti rendszerré,

g. az önmagát omnipotensnek (mindenhatónak) és omnikompetensnek (mindenhez értőnek) képzelő pártállami (egymásba csúszott és összeépült)
bürokrácia és hivatali szervezet a társadalmi modernizációs feladatok ellátására teljesen alkalmatlanná vált.

A modern állam szervezete (Összefoglalás)
Az állam állami szervezetekből álló szervezetek rendszere.

Az állami szervezet legáltalánosabban megfogalmazva meghatározott feladatok ellátására létrejött egyének összessége, akik munka- és feladatkörük
alapján összehangolt és irányított tevékenységet folytatnak, előre leírt szabályok szerint végzik tevékenységüket a szervezet céljának megvalósítása
érdekében.

Az állami szervezeteket jogszabályban (alkotmányban, törvényekben, kormányrendeletekben stb.) hozzák létre, feladatukat pontosan
meghatározzák és körülírják, a szervezeti rendszer keretében ellátott feladatokat az alá-fölé rendeltség és az ésszerű munkamegosztás és
koordináció elvei alapján végzik. Az állami szervezetben a belső szabályzatok meghatározzák a vezetők és a beosztottak feladatait, hatáskörüket,
döntési kompetenciájukat és felelősségeiket.

Az állami szervezetek egyszemélyes felelős vezető irányítása alapján végzik munkájukat. Az állami szervezet vezetői általában kinevezés (miniszter,
államtitkár stb.) vagy választás (miniszterelnök, köztársasági elnök, alkotmánybíró, polgármester stb.) útján nyerik el vezetői tisztségüket.
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Az állami szervezeteket tehát úgy definiálhatjuk, hogy

a. az állami szervezeteket jogszabályok vagy jogszabályi rendelkezések alapján hozzák létre,

b. valamely állami-közhatalmi feladat elvégzésére,

c. a szervezeti munkát, feladatokat és a szervezeti pozícióhoz kötődő felelősséget jogszabályok és szervezeti szabályzatok határozzák meg,

d. a szervezeti pozíciókhoz, státuszokhoz jogszabályban vagy szervezeti szabályzatban meghatározott hatáskörök, döntés-előkészítési vagy/és
döntéshozatali jogviszonyok, jogosítványok kapcsolódnak, az államszervezet strukturált rendszer, amelynek alapja a hatalommegosztás, az állami
feladatok megosztása és a területi igazgatás alapján,

e. a szervezeten belül egyszerre érvényesül a feladatok elosztása és összehangolása, koordinációja és a szabályzatban meghatározott hierarchia,
az alá-fölé rendeltség elve, a vezető utasítási joga és a beosztott végrehajtási kötelezettsége,

f. a feladat és a hatáskör ellátásáért, az ennek keretében meghozott döntésért a szervezet vezetője és beosztottja megosztott felelősséggel tartozik,

g. a közhatalmat gyakorló állami szervezet legális eszközökkel kikényszeríti döntését, vagyis közhatalmat gyakorol,

h. a szervezet tagja az elvégzett feladatáért javadalmazásban részesül,

i. az állami szervezet tagjának a munkáltatója az állam, a munkáltatói jogokat a beosztottak felett a szervezet vezetője gyakorolja.

Az állam személyi állománya
Az állam mint a társadalmi munkamegosztás alapján elkülönült szervezeti rendszer sajátos személyi állománnyal rendelkezik.

A politikai hatalom koncentrált személyi megtestesítője és megjelenítője a hivatásos politikus.

Az államhatalom koncentrált megtestesítője és megjelenítője az állami hivatalnoki kar.

Az állami szakhivatalnoki kar történelmi kialakulása a modern állam megteremtésének részben feltétele és alapja, részben eredménye.18

A „folyamatos igazgatásra törekvő uralmi gépezetnek” és a legitim erőszakot monopolizáló államnak egyrészt engedelmességre beállítódott
emberekre és cselekvésre, másrészt az állami erőszak tényleges alkalmazására képes igazgatási személyzetre, szakképzett állami hivatalnoki karra
van szüksége.19

18 A modern állam működtetéséhez szükséges szakhivatalnoki kar történelmi kialakulását Max Weber írja le részletesen.
19 M. Weber: i. m. 382.
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A szakképzett hivatalnoki kar elődei Európában, a középkor keresztény országaiban az írni-olvasni tudó papok voltak, majd a „fejedelmek” humanista
irodalmi műveltségű tanácsadói, a harmadik réteg az udvari nemesség tagjai, a hivatásos politikusok, a negyedik réteg az angolul gentrynek nevezett
vidéki és városi kisnemesség, a patríciusok, akik a helyi igazgatást tartották kézben.

Az ötödik réteg az európai kontinensen az egyetemet végzett, képzett jogászoké volt, akik képesek voltak a racionális állam irányába fejleszteni
az állami gépezetet. Az iskolázott jogászok voltak a legfontosabb fejlesztői a „politikai üzem forradalmasításának”, a racionális jog alapján működő
racionális államszervezetnek.20

Az államhatalom szakigazgatási hatalom, amely a hivatalnoki kar kezében van.

A politikai irányítás a politikai hatalom kezében van, de a modern állam kialakulásának kezdetén a valódi uralom a hivatalnoki testületé volt – írja
Max Weber. A weberi ideáltipikus hivatalnoki kar „voltaképpen hivatása szerint nem politizál, hanem »igazgat«, mégpedig az esetek többségében
pártatlanul”.21

Max Weber szerint a hivatalnoknak sine ira et studio, harag és elfogultság nélkül kell gyakorolnia hatalmát, míg a politikus lételeme a harc, a
szenvedély, a párthoz tartozás, mégpedig ira et studium.

A racionalizmusra épülő „uralmi gépezetben” az állami szakhivatalnok és a politikus nem cserélhet szerepet: a hivatalnok ne politizáljon, a politikus
pedig ne akarja átvenni a hivatalnok szerepét, mert úgysem tudja helyettesíteni egyik sem a másikat.

A szakképzett hivatalnoki kar mindenütt ragyogóan bevált, ahol szigorúan körülhatárolt szakjellegű hivatali feladatokat végzett, bizonyítva és
felhasználva kötelességtudását, tárgyilagosságát és szervezési képességét.

A hivatalnok és a hivatal sajátos hatalmi helyzetbe kerülhet a politikussal és a politikával szemben. Ennek alapja a szakhivatalnok „tudása”. Ez a
„tudás”, szellemi fölény egyrészt a „technikai” szaktudáson, a tanulás, képzés során megszerzett igazgatási szakismereten, másrészt a „szolgálati”
tudáson alapul, vagyis azon, hogy ismeri a hivatal működésének szabályait, technikáját. Ráadásul ezt a „szolgálati szaktudást” igyekszik „szolgálati
titokként” kezelni. „A szakképzett főelőadó a szakkérdésekben mindenütt fölényben van a miniszterrel szemben is” – írja Max Weber. A politikai célok
kitűzése azonban nem szakkérdés, és a politika meghatározása nem a szakhivatalnok dolga – teszi hozzá Max Weber.22

A politika és a modern szakhivatalnoki kar egymásrautaltsága, egymástól függése kétségtelenül a modern államrendszer működésének egyik
legbonyolultabb összefüggése.

A közszolgálat és a közszolgálati hivatalnoki kar státusza
A „köz szolgái” a közösséget szolgálják. Ez a kötelességük. A közszolgáknak speciális státuszuk van:23

20 M. Weber: i. m. 390–391.
21 M. Weber: i. m. 400.
22 M. Weber: i. m. 439.
23 Lásd ehhez Takács Péter: i. m. 232.
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• állami feladatot látnak el,

• munkáltatójuk az állam,

• fizetésüket közvetlenül vagy közvetve a költségvetésből kapják,

• kiválasztásuk képzettséghez és szaktudáshoz kötött,

• hivatali előmenetelüket közszolgálati szabályzat állapítja meg,

• elbocsájtásuk nem lehet önkényes,

• szigorú összeférhetetlenségi szabályok, előírások vonatkoznak rájuk,

• egyszerre védettek, de kiszolgáltatottak is a politikai irányítóknak, politikai feletteseiknek, különösen kormányváltások, politikai vezetőik változása
után,

• sajátos paradoxon, hogy minél előbbre, feljebb jut a közszolga, minél nagyobb a hivatali megbecsültsége, annál inkább kiszolgáltatott a politikai
vezetésnek.

A „lefejezett kormányzat” formulája arra utal, hogy a politikai-kormányzati vezetők váltása tömeges méretű változásokhoz, leváltásokhoz vezet a
vezető közhivatalnokok körében. Ez a tendencia nem csökken, hanem nő, egyre mélyebbre hatol a „politikai zsákmányszerzés” a közhivatalok
szintjén belül, a kormányváltások időszakában.

A közszolgák személyi köre
A közszolgálatban (public service) dolgozó köztisztviselők (civil servant), közszolgálati feladatot ellátók köre egyre differenciáltabb lesz, egyre
színesebb a közszolgák személyi köre és a közszolgálathoz vezető karrierutak, mobilizációs csatornák hálózata.

Meglehetősen hosszú felsorolni a tipikusan közszolgálati jogállással rendelkező személyek körét. Magyarországot véve alapul a következő
közszolgálati jogviszonyba tartozókat lehet felsorolni:

1. Az első csoportba tartoznak a politikai testületek, szervezetek választott tagjai s ezen testületek választott vezetői, valamint szakmai apparátusuk
tagjai.

Idetartoznak:

• az országgyűlési képviselők,
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• a területi önkormányzatok választott képviselői,

• polgármesterek.

Megbízatásuk alatt köztisztviselőknek minősülnek, a tisztségükben töltött idő szolgálati időnek számít. Csak ebben a tekintetben minősülnek
közszolgának. Megbízatásuk és státuszuk politikai. Feladatuk nem tartozik a szűken vett közszolgálati feladatok közé. Ők a közszolgálati hivatalnoki
kar politikai irányítói, a képzettségi követelmények nem vonatkoznak rájuk.

2. Politikai tisztségre választott vagy kinevezett, közfeladatot ellátó, ún. „közjogi méltóságok”.

Idetartoznak:

• a köztársasági elnök,

• a miniszterelnök,

• a miniszterek és az államtitkárok, akik tulajdonképpen a politikai vezető réteg tagjai, akik irányítják a közhivatalok köztisztviselőit,

• a vezető kormányzati tisztviselők,

• az Alkotmánybíróság tagjai és elnöke, akiket az Országgyűlés választ (korábban kilenc évre, újraválaszthatósággal) jelenleg tizenkét évre
újraválaszthatóság nélkül,

• a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, akiket az Országgyűlés választ a két igazságszolgáltatási szerv élére, amelynek tagjai (a bírók és az ügyészek)
speciális jogállású, közfeladatot ellátó személyek,

• az Állami Számvevőszék elnöke, akit az Országgyűlés választ az állami költségvetés és pénzek ellenőrzésére, az egyik legfontosabb közfeladat
ellátására,

• az alapvető jogok biztosa, akit az Országgyűlés választ.

3. A közhivatalok vezető és beosztott munkatársai, a szűk értelemben vett „közszolgák”, akik kinevezéssel nyerik el állásukat.

4. A hadsereg és a rendőrség hivatásos állományú tagjai, az állami tűzoltók, büntetés-végrehajtási intézmények alkalmazottai.

5. A közalkalmazottak köre, akik közfeladatot látnak el ugyan, de nem hivatali, közigazgatási szervezetben. Idetartoznak az állami intézmények által
alkalmazott orvosok, pedagógusok, gyógyszerészek, az állami tulajdonban lévő közüzemek dolgozói, a közszolgálatinak nevezett intézmények
alkalmazottai.

A szűkebb értelemben vett „közszolgák” közé a 2–4. csoportokba soroltak tartoznak.
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Az állam jogalkotó, jogalkalmazó és jogilag szabályozott rendszer
Az állam jogrend és jogi rendszer egyidejűleg, ami azt jelenti, hogy az állam egyidejűleg létrehozza, alkalmazza a jogszabályokat, és mindezt jogilag
szabályozott rend alapjáén végzi.24

Jogszabályt (mindenkire általánosan kötelező erejű normát, amelynek követését az állam kikényszeríti és a jogszabályi előírás megsértése esetén
szankciót alkalmaz) nem minden állami szerv hozhat, csak jogszabályban (alkotmánytörvényben vagy önálló jogalkotásról szóló törvényben)
jogalkotásra felhatalmazott állami szervek, jogszabályban előírt eljárás alapján, amelyet jogszabályban előírt módon ki kell hirdetni.

Maga a jogalkotás is jogszabályban szabályozott módon történik. Jogalkotásra általában a parlamentek, a kormány, a miniszterek és a helyi és
területi önkormányzatok jogosultak.

Az állami szerveket (Országgyűlés, kormány, minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, rendőrség, hadsereg stb.) jogszabályok (alkotmánytörvény,
külön törvények) hozzák létre. Az állami szervek feladatait, hatásköreit, szervezeti felépítésüket, a többi állami szervhez való viszonyukat, alá-fölé
rendeltségi pozíciójukat stb. jogszabállyal állapítják meg.

Állami szerv és szervezet csak jogszabály alapján létezik és működik. Az állami szervek tevékenysége jogszabályban, továbbá belső szervezeti
normában, szabályzatokban szabályozott.

Az állami szervek mindegyike és az államrendszer egésze jogszabályokba foglalt és szabályozott rendszer, jogi rend.

A jogalkotó állam egyúttal a jogszabályok érvényesülését kikényszerítő akarattal,

normatív hatalommal rendelkezik.

Az állam mint jogalkotó előír, kötelez, feljogosít, engedélyez, lehetővé tesz, megtilt meghatározott magatartásokat, és az előírások érvényesülését
jogalkalmazóként vagy szankcionáló hatalomként biztosítja.

Az állam tehát nemcsak alkotja, de alkalmazza is a jogot, vagyis konkrét esetekben érvényesíti a jogalkotó általános, normatív akaratát.

Az állam – más-más állami szervek útján – ki is kényszeríti a konkrét esetekben a jog érvényesülését, a tilalmak betartását, be nem tartásuk
esetén büntet, kötelez, szankciót állapít meg. S mindezek a folyamatok (jogalkotás, jogalkalmazás, jogi előírások kikényszerítése és jogsértés esetén
szankciók alkalmazása) jogszabályokban szigorúan előírt rendben, állami tevékenységet végző emberek közreműködésével történik. Ez az állam
mint jogi rend lényege.

Mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás, mind a szankció alkalmazása jogsértés esetén az erre létrehozott állami szervek kizárólagos joga,
privilégiuma.

24 Részletesen lásd Hans Kelsen: Az államelmélet alapvonalai. Részletek. Az állam mivolta. In: Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szent István Társulat, Budapest,
2003. Szerkesztette Takács Péter. A teljes könyv magyarul: Az államelmélet alapvonalai. Szeged, 1927. Ford. Moór Gyula.
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Az az állam, amelyik elveszíti jogalkotó vagy/és jogalkalmazó vagy/és jogsértés esetén szankcionáló, büntető hatalmát, megszűnik államnak lenni.
Az állam jogalkotó és jogalkalmazó, jogszerű büntető hatalma jogilag szabályozott eljárásban történik. Az eljárási szabályok betartása az állam
legalitása, vagyis az állam hatalmának jogszerű működése.

Az állam jogalkotó, jogalkalmazó és jogi szankcionáló, kikényszerítő hatalmának az elismerése a társadalom részéről az állam legitimitása.

Az állam legitimitásának az alapja az államnak mint jogrendszernek a racionalitásába és jogszerűségébe vetet hit és meggyőződés. A modern
jogállamnak a két legfontosabb alapja: az állam legalitásába (jogszerű működésébe) és az állam legitimitásába (működésének szükségességébe
és helyességébe) vetett bizalom.

Alkotmányos és demokratikus jogállam csak a legális és legitim állam lehet.

Ebből a szempontból az önkényuralmi rendszereknek sem a legalitását (jogszerűségét), sem a legitimitását (igazoltságát) a társadalom többsége
nem ismeri el. Az illegitim és illegális uralmak fennmaradásának az alapja az erőszak és a félelem, a fenyegetettség, a jogszerűtlen erőszaknak
való kitettség, kiszolgáltatottság érzése.

A legális és a legitim állam tekintély, vagyis a tisztelt és elismert hatalom és jogi rend, amelynek az egyén önkéntesen veti alá a maga akaratát és tűri
el szankció alkalmazását a jogi rendként működő állam megsértése esetén. Az állam mint jogi rend és hatalom egészének az elismerése, elfogadása
nem jelenti az állami szervek, állami vezető politikusok, állami döntések mindegyikével való egyetértést.

Demokratikus jogállamban az állam egésze és bármely állami szerv tevékenysége, döntése kétségbe vonható, jogszerűsége vitatható, a döntést
hozó állami szerv vagy tisztviselő felelősségre vonható – jogállami keretek között és szabályok alapján.

Az állam integráló szervezet és erő
Az állam és az államilag szervezett társadalom integrált rendszer. Az állam a társadalom egyik integráló eszköze.25

A társadalmat integráló elemek és eszközök rendkívül sokfélék és egymásba átható, egymás hatását felerősítő vagy éppen gyengítő szerepet töltenek
be. „Az éhes hassal nem lehet a himnuszt énekelni” – formulája frappánsan utal arra, hogy a szociális és anyagi bizonytalanság, a mélyszegénység
a nemzeti érzés, a történelmi tradíciók integráló hatását csökkenti.

A társadalmat integráló intézmények elválasztó és szétválasztó, szembeállító és mély törésvonalat is kialakító szerepet is betölthetnek a társadalmat
alkotó politikai és társadalmi csoportok és közösségek között. A társadalom csoportpluralitása különböző társadalmi-politizáló csoportok, szervezetek,
egymástól eltérő tartalmú értékrendszerek, világnézetek, politikai akaratok sokféleségéből ered.

25 Az állam mint integráló erő részletes és átfogó kifejtését lásd Rudolf Smend Az állam mint integráció című tanulmányában. R. Smend háromféle állami integrációt különböztet meg: a személyek
útján történő integrációt, a funkcionális integrációt és a tárgyi integrációt. Lásd: Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szerk.: Takács Péter. Szent István Társulat, Budapest,
2003, 183–223.
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A politikai vita, harc, versengés értékközösségek között folyik, meghatározott játékszabályok, jogi előírások és szervezeti keretek között, a politikai
nyilvánosság színterén. A politikai versengés, harc demokratikus szabályainak a betartása (a formális vagy processzuális demokrácia érvényesülése)
a demokratikus államrendszer és a jogállam tartalmát, annak érvényesülését nem veszélyezteti.

A társadalomban kialakult értékcsoportok (politikai csoportok, nemzeti és nemzetiségi csoportok, szociális csoportok, területi csoportok stb.) nem
érintik önmagában az állam mint egységes közhatalom integrációját, kivéve, ha maga az állami szervezeti rendszer és annak integrációs funkciói
kerülnek zavarba, működésük válik diszfunkcionálissá.

Az állam társadalmi integrációs funkciói és eszközei egymást nagyrészt áthatva, egymás érvényesülését erősítve vagy gyengítve hatnak.

Az állam mint szervezeti és jogi rendszer, mint közhatalom működése révén a társadalmat integráló vagy éppen dezintegráló szerepet tölt be.

Az államban integráló/dezintegráló tényezők sokféle típusa, fajtája és formája működik. A társadalmi integráció ellentéte a társadalom szétesése,
éles és mély törésvonalak állandósulása, értékválság kialakulása, az állam legalitásába és legitimitásába vetett hit és meggyőződés gyöngülése.

Az államrendszer társadalmat integráló szerepe nem a társadalom egységesítése, egyformasága, hanem a társadalmi pluralitás és a tolerancián
alapuló együttműködés elősegítése.

Az állam működéséhez kapcsolódó társadalmi integrációs tényezők:

a. a személyi integráció: az államfő, a kormányfő, a fontosabb és jelentős szerepet betöltő állami vezetők, politikusok személye, politikai szereplése,
hitelessége;

b. a politikai integráció fő eszköze a demokratikus állami berendezkedés és annak működésébe, biztonságába vetett hit, úgymint a szabad
választások, a versengő többpártrendszer működése, a népakarat egyéb megnyilvánulásai (a népszavazás, népi kezdeményezés), a
politikusok felelősségre vonhatósága, a demokratikus intézményrendszer működése, a parlamenti demokrácia, a kormányzati váltógazdálkodás
érvényesülése stb.;

c. a jogállami integráció a jogi rend működése által érvényesülő integráció. Ezek: a jogállam működése, az alapvető szabadságjogok garantálása,
sérthetetlensége az állami szervek és személyek részéről, vagyis végső soron az alkotmányos jogállam működése és a jogállam sérthetetlensége
a jogállami integráció lényege;

d. a funkcionális integráció, vagyis az állami szervek (parlament, kormányzat, bíróságok, rendőrség, gazdaságirányító állami szervezetek, az állam
által működtetett egészségügyi, oktatási, társadalombiztosítási stb. szervek) tevékenységének az ésszerűségébe és eredményességébe vetett
bizalom;

e. nemzetállami integráció, vagyis a nemzeti érdekek és értékek érvényesítése és képviselete,

f. materiális integráció, vagyis az állam és az egymást váltó kormányok szociális és jóléti politikájának az eredményessége, munkahelyteremtés,
a foglalkoztatás növelése, a szociális biztonság erősítése.
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Az állami szervezetek típusai. Az állam funkciói, feladatai
Az állam szervezeti rendszere az állami feladatok és a hatalmi ágak elválasztásának követelménye, továbbá a munkamegosztás racionalitása alapján
tagolódik.

Az állam munkamegosztással és hatalommegosztással működő szervezeti és hatalmi rendszer, amelynek alapjait az alkotmányok szabályozzák.

Az állam fő feladatai és funkciói, továbbá ezek végrehajtására létrehozott állami szervezeti típusok történelmileg alakultak ki. A konkrét államok állami
szervezeti rendszere, az állami feladatok ellátására létrehozott intézmények rendkívül változatosak és változóak, újabb és újabb állami feladatok
és szervtípusok jönnek létre.

A nagy társadalmi, politikai változások (lásd rendszerváltások 1975–77-ben a mediterrán országokban: Spanyolországban, Portugáliában,
Görögországban, és társadalmi-politikai rendszerváltások a volt szocialista országokban 1989–92-ben), a kormányváltások, a kormányzó pártok
elképzelései az állam szerepéről, funkcióiról, a megfelelőnek tartott állami szervezeti rendszerről nagyban befolyásolják az állam szervezeti
rendszerét.

Magyarország történetében az elmúlt száz évben az állam funkcióit, feladatait és szervezeti rendszerét illetően három nagy, az államrendszer egészét
érintő változásra került sor:

• 1944 és 1949 között a történelmi alkotmányról és a polgári jogállamról és annak államszervezeti és jogi rendszeréről egy korlátozott demokráciára
és jogállami államrendszerre történő átállás,

• a következő, az államrendszer egészét (politikai tartalmát, a hatalom jellegét és állami szervezeti rendszer felépítését) átható változás az 1949.
évi XX. törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó törvényekkel a szocialista államrendszer létrehozása,

• a harmadik az államrendszer egészét: az állami szervek feladatait, funkcióit, szervezeti rendszerét és annak jogi szabályozottságát illető
átalakulásra az 1989. évi XXXI. törvénnyel, a rendszerváltoztató alkotmányozással, majd annak módosításával került sor egy modern, újkapitalista
társadalmi berendezkedésre és egy alkotmányos és demokratikus jogállamra való áttéréssel.

Jelentős változást hozott a 2012. január 1-jén hatályba lépett, Magyarország Alaptörvénye nevet viselő alkotmány az állam szervezetét, az állam
felépítését és az állami szervezetek elnevezését, feladatainak a meghatározását illetően is, de alkotmányos rendszerváltásra nem került sor.

Az állami szervezetek fő típusai a modern államokban

A parlament, az „ország képviselőinek gyűlése”
Az állam legfőbb hatalmi szervezete, az állami szuverenitás megtestesítője a parlament, országgyűlés, képviselőház, szenátus, kongresszus (együtt
a képviselőház és a szenátus az USA-ban), egy vagy két kamarából álló szervezet. A nemzetállamok legfelső, szuverenitást megtestesítő szervei
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választott képviselőkből (kivételesen delegáltakból, pl. a felsőházban) vagy delegált nemzetiségi képviselőkből állnak. Az általános választás révén
legitim szervezetek.

A modern parlamentek – a versengő többpártrendszernek megfelelően – túlnyomórészt pártok képviselőiből állnak, visszahívhatatlanok, és a szabad
mandátum elve alapján (nem utasíthatók és mentelmi jog védi őket) látják el képviselői feladataikat.

A parlamentek nyilvánosan működő, tanácskozó, vitatkozó szervezetek, amelyek döntéseiket nyílt egyszerű vagy minősített többségi szavazással
hozzák meg. A parlament a politikai rotáció szerve, összetétele, a pártok képviselőinek száma, a kormányt alakító többség választásonként jelentősen
változik.

A parlamentek sokfunkciós szervezetek, a legfontosabb funkciók: a politikai és nemzeti szuverenitás megtestesítése és az alkotmányozás, a
törvények elfogadása, jelentős állami pozíciókra vezetők választása, a miniszterelnök megválasztása, a kormány tevékenységének ellenőrzése,
köztársaságokban a köztársasági elnök megválasztása (kivéve a közvetlen választás esetét).

Az alkotmányozó hatalom és szervezet
Az alkotmányt külön alkotmányozási eljárásban fogadja el a parlament (esetleg annak két háza) mindig minősített többséggel.

Léteznek csak alkotmányozásra létrehozott szervezetek: az alkotmányozó nemzetgyűlések. Nagy társadalmi vagy jelentős politikai, ideológiai,
eszmei és értékváltozások időszakában hozzák létre egyetlen feladat elvégzésére az alkotmányozó nemzetgyűlést: az alkotmánytörvény
elfogadására. Ma már ritkán működő intézmény. A parlamenti alkotmányozást kiegészítheti és szélesebb társadalmi legitimitást ad annak, ha a
parlament által elfogadott alkotmánytörvényt (az egészet vagy annak valamely fontos részét vagy kiegészítését, módosítását) népszavazással
erősítik meg.

Az államfő, az állam „első polgára”
Az államfői hatalom és intézmény fajtái, formái rendkívül változatosak történelmileg is, de a ma létező államformákat illetően is.

Az államfői intézmény az államforma legfontosabb összetevője.

Az államfői intézmény főbb csoportjai az államfői hatalom jellege és tartalma alapján:

a. Monarchikus államfők, főleg az alkotmányos vagy parlamentáris monarchiákban, amelyekben már csak protokolláris feladatokat látnak el, sem
igazi hatalmi, sem igazi politikát, kormányzást befolyásoló szerepük nincs ma már.

b. A köztársasági államformákban az államfőt közvetlenül (népszavazáson) vagy közvetve, de szabadon és demokratikusan választják. A közvetett
választásnak is többféle fajtája van: a parlament vagy két kamara esetén a két testület együttes ülésén választja meg a köztársasági elnököt.



A MODERN ÁLLAM

374

Ismert megoldás, amikor a parlamentet kiegészítik tartományi vagy területi képviselőkkel, megbízottakkal, továbbá szakmai, tudományos, kulturális
testületek megbízottaival, s ez a „választói testület” választja meg a köztársasági elnököt, mint például a Német Szövetségi Köztársaságban. Az
USA-ban elektori rendszeren keresztül választják meg az elnököt.

Az államfők mandátumának ideje általában eltér a képviselők négyéves mandátumától, és öt vagy hét évre választják őket. Jelölésük eltér attól
függően, hogy az országgyűlés (egy vagy két kamarája) vagy a választópolgárok választják-e meg őket.

A demokratikusan választott elnök legfontosabb feladatai: a szuverén állam és államszervezet képviselete kifelé és befelé, magas állami vezetők
kinevezése vagy jelölése a parlament felé, a miniszterek kinevezése a miniszterelnök javaslata alapján, kitüntetések adományozása, egyéni kegyelem
gyakorlása, előzetes politikai vagy alkotmányossági vétó benyújtása az Országgyűlésnek vagy az Alkotmánybíróságnak.

c. A diktatórikus államfői pozíciók betöltői vagy még szabad parlamenti vagy népszavazással történt választáson szerezték meg államfői pozíciójukat,
vagy már az államfői pozíció megszerzése is diktatórikus hatalmi eszközökkel történt.

A diktatórikus államfői pozíció legismertebbjei: Hitler német birodalmi államfői (Führer) pozíciója, a német kancellári és az államfői pozíció egyesítése
révén.

Az olasz államfői pozíció Mussolini idején (a Duce) és a spanyol Caudillo Franco tábornok idején, de Szálasi Ferenc 1944. október 16-i puccsal
megszerzett nemzetvezetői pozíciója (a miniszterelnöki és a kormányzói pozíció egyesítése révén) ugyancsak a nemzetiszocialista, fasiszta diktátori
államfői pozíciók közé tartoztak.

Sajátos államfői, államszervezeti, jogi és hatalmi pozíciót hoztak létre a legtöbb szocialista országban – szovjet minta alapján –, az ún. kollektív
államfői szervezetet, vagyis elnökséget, prezídiumot, amely az Országgyűlés által választott testület volt. Az országgyűlési képviselők közül választott
21 tagú Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET) gyakorolta az államfői jogokat, és az államfői feladatokon kívül jogalkotó feladatokat is ellátott
(törvényerejű rendeleteket adhattak ki, amelyekkel törvényeket is módosíthattak, s az országgyűlést helyettesíthették, ha az Országgyűlés nem
ülésezett). Ez az államjogi, államfői konstrukció annyiban is sajátos volt, hogy a valódi hatalmi, párthatalmi, államirányítói, hadsereg-irányítói hatalmat
a kommunista pártok első vagy főtitkárai gyakorolták a pártállami hatalmi rendszerekben. (Lásd Sztálin, Hruscsov, Brezsnyev a Szovjetunióban vagy
Kádár János Magyarországon.)

A miniszterelnök (kancellár). A kormányzati hatalom és szervezeti
rendszer. Az ország kormányzása

A miniszterelnököt az államfő jelöli és a parlamenti többség választja meg általában.

A miniszterelnök és a kormányzati vezetők és szervezetek a társadalom legfőbb politikai irányítói. Hatalmuk alapja közvetve a választáson elnyert
többség, közvetlenül a parlamenti képviselők többségének a támogatása.
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A kormányok ma már nincsenek alárendelve a parlamentnek (nincs parlamenti kormányzás), de mégis politikai és jogi felelősséggel tartoznak a
miniszterek és a miniszterelnök is a parlamentnek. A parlament ellenőrzi a kormány tevékenységét, a kormány köteles beszámolni tevékenységéről
a parlamentnek. A kormányfőhöz és a kormány tagjaihoz a képviselők interpellációkat, kérdéseket intézhetnek, amelyekre kötelesek kielégítően
válaszolni. A kormány tevékenységének kivizsgálására parlamenti vizsgálóbizottságokat hozhatnak létre a képviselők. A kormány tevékenységét
vizsgáló bizottság elnöke mindig ellenzéki képviselő kell hogy legyen.

A kormány legfőbb feladata a társadalom politikai irányítása: az általános politika (public policy) és a kormányzati szakpolitikák (public policies)
meghatározása, a gazdaságpolitika, az adópolitika, az oktatási és az egészségpolitika stb. programjainak kidolgozása és végrehajtása.

A kormányzati politika az állami tevékenység leglátványosabb területe és megnyilvánulása és a leginkább politikai ideológiák, értékek, eszmék
alapján meghatározott állami tevékenység.

A területi és a helyi önkormányzatok és hivatalok
Többszintű (helyi, területi) választott szervezetek, amelyek vezetői, a főpolgármester vagy polgármester, akiket általában közvetlenül választanak,
alkotják a helyi közösségek szervezeteit.

A közigazgatás vertikális szervezeti tagoltsága általában erősen meghatározott a történeti tradíciók által.

A területi önkormányzatok fő feladata a helyi gazdasági, adóbevételi, szociális, oktatási, építésügyi és egyéb hatósági ügyek intézése. Kevésbé
pártalapon jelölt vagy indított képviselők alkotják a területi testületeket, amelyek munkáját hivatásos, képzett közszolgák, jegyzők, hivatalnokok segítik.

Az igazságszolgáltatás szervei
A bíróságok, az ügyészségek és a büntetés-végrehajtási intézmények (börtönök, fegyintézetek és átnevelő intézetek) alkotják az igazságszolgáltatás
szervezetét.

A bírói szervezeti rendszer és a bírói kar, továbbá annak ítélkezési tevékenysége önálló hatalmi ág az állami szervezeti rendszeren belül. A bírák
csak a törvényeknek vannak alárendelve, nem utasíthatók, kinevezésüket általában az államfőtől kapják.

A bíróságok legfőbb feladata a jogvitás ügyek intézése, jogi viták eldöntése. Másik fő feladatuk ítéletek meghozatala a büntetőperekben.

„Az ítélkező tevékenység mögött állami erőszak-monopólium” áll, az állami szervek kikényszerítik a bírói hatalom képviselői által hozott ítéleteket.

Az ügyészi szervezetrendszert a kormány, kivételesen az igazságügyi miniszter irányítja. Magyarországon az ügyészi szervezet nincs a kormány
alá rendelve, hanem az Országgyűlés felügyelete alá tartozó önálló szervezeti rendszer. Legfontosabb feladatuk a bűnüldözés, ennek érdekében
nyomozást folytatnak, felügyelik a rendőrség nyomozási munkáját, továbbá büntetőügyekben a bíróságok előtt az állam nevében képviselik a vádat.
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Az alkotmány és az alapvető jogok érvényesülését védő állami
szervezetek. Az „alkotmány őrei”

Európában 1920-ban (az osztrák alkotmánybíróság megalakulásával) jött létre az első központi alkotmányvédő önálló testület, az Osztrák
Alkotmánybíróság, amely az Anschlussig működött.

A II. világháború után terjedtek el az önálló szervezetként működő alkotmánybíróságok (az NSZK-ban, Olaszországban, majd a dél-európai
államokban). Nagy számban jöttek létre önálló, alkotmányt védő szervek a volt szocialista országokban a rendszerváltás során. Magyarországon
1990. január 1-jén kezdte meg működését a magyar Alkotmánybíróság.

Az alkotmányvédő szervezetek legfőbb feladata az állami jogalkotó szervek (országgyűlés, kormány, miniszterek, önkormányzatok) által megalkotott
törvények és rendeletek vizsgálata abból a szempontból, hogy nem ellentétesek-e a hatályos alkotmánnyal, legfőképpen nem sértik-e az
állampolgárok alkotmányban elismert jogait. (Alkotmányos normakontroll.)

Alkotmánysérelem esetén megsemmisítik az alkotmányt sértő jogszabályokat. Az alkotmánybíróságok kérelemre vizsgálhatják a jogerős bírói
ítéleteket is alkotmánysértés szempontjából. (Alkotmányjogi panasz.)

Európa skandináv országaiból terjedt el (elnevezésük is onnan származik) az állampolgároknak jogi segítséget nyújtó önálló és független jogvédő
személy megbízatása, az alapvető jogok biztosa, az ombudsman intézménye, aki kérelemre és hivatalból is eljárhat. Az alapvető jogok biztosát az
Országgyűlés választja, hivatali apparátus segíti a munkáját.

Az államok legfőbb pénzügyi és pénzügyi ellenőrző szervei
Az állami pénzpolitikát maghatározó szervek, a központi nemzeti bankok. Az állami központi költségvetést és az állami szervezetek pénzügyi-
gazdálkodási tevékenységét vizsgáló szerv, az Állami Számvevőszék. Az adóellenőrzés központi és területi szervei a gazdálkodó szervezetek és
az állampolgárok adófizetési kötelezettségeit és azok jogszerű teljesítését vizsgálják.

A honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok
szervezetei (külső és belső hírszerzés, kémelhárítás)

A honvédség, kötelező sorkatonai szolgálat alapján vagy/és hivatásos állomány alapján működik. A rendőrség, esetleg mellérendelt csendőrség a
közrend védelmezésének és fenntartásának a szervezete, hivatásos személyi állományból áll.

Rendkívüli esetekre szervezett állami intézmények a tűzoltóság, a katasztrófavédelem szervezetei, amelyek tevékenységét vészhelyzet esetén a
területi igazgatási szervezetek által fenntartott tűzoltóságok, civil mentőszervezetek, szolgálatok segítik.
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* * *

-. ábra - A magyar állam szervezeteinek táblázata (organogram).

A táblázatban felsorolt állami szervezetek az állami szuverenitásból, az állami főhatalomból részesülő szervezetek. A szuverenitási jogokból részesülő
szervezetek és intézmények, egymástól elválasztott, önálló és független hatalmi intézmények.
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Az egységes állami főhatalom elválasztása és funkcióhoz kötött szervezetekhez telepítése révén az elválasztott hatalmi szervezetek és intézmények
hatalma, az önállóság és függetlenség, a hatáskörelvonás tilalma révén egymás hatalmának korlátai, a hatalomkoncentráció fékezői és ellensúlyozói.

A hatalommegosztás elve alapján működő demokratikus jogállamokban nincs abszolút hatalommal rendelkező szervezet. A parlamenti, sőt az
alkotmányozó hatalomnak is korlátai vannak.

Ilyen korlátok: a nemzetközi emberi jogi egyezmények, a demokratikus hatalomgyakorlás garanciái, az alkotmányban biztosított alapvető
szabadságjogok és alkotmányos értékek.26

Az államok csoportosítása
Az államok csoportosításának alapvonalai

A történelmileg kialakult államok, államszervezetek, államtípusok és államformák csoportosítása az államelmélet rendkívül széles körben és
gazdagon feldolgozott témaköre.

Szinte minden szerző más-más alapon osztályozza, csoportosítja az államokat, és eltérő államtípusokat különböztetnek meg.

Három csoportosítási ismérv tűnik a legtermékenyebbnek és talán a leginkább magyarázó erejűnek.

A három fő csoportosítási ismérv:

• az államok történeti, társadalmi formációkhoz kötődő csoportosítása,

• a modernitás ismérve alapján a modern társadalom és a modern állam megkülönböztetése a többitől, a premodern államoktól,

• végül a harmadik csoportosítási ismérv a politikai és az állami hatalom tartalma alapján történő megkülönböztetése és csoportosítása az államnak.
Egyrészt a totális és diktatórikus államok, másrészt a demokratikus államok csoportjai tartoznak ide.

A történetileg kialakult társadalmi-gazdasági formációk államai
a. Az állami szerveződés nélküli őstársadalmakban államilag szervezett hatalmi és uralmi rendszer még nem létezett. A törzsek, törzsszövetségek,

a nomád társadalmak uralmi szervezetei nem feleltek meg az államok fogalmi ismérveinek.

b. Az ázsiai társadalmi formáció államtípusa átmeneti államtípus az ősközösségi viszonyokból a magántulajdonon alapuló társadalmi formáció (a
feudális vagy rabszolgatartó) államtípusához.

26 Erről lásd részletesebben a Magyar Alkotmánybíróság 61/2011. (VII. 13), valamint 45/2012. (XII. 29.) AB-határozatait.
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c. A rabszolgatartó államtípus az ún. antik társadalmi és tulajdoni formáció államtípusa.

d. A feudális államtípus, amely a földmagántulajdonra épülő hűbéri társdalom állama.

e. A kapitalista vagy „modern” államtípus a magántulajdon szabadságára épülő társadalom állama, amelyben elválnak egymástól a társadalom
gazdasági és politikai viszonyai, és kialakul a modern jogrendszer és racionálisan szervezett állam.

f. A szocialista államtípus az állami tulajdon viszonyaira épülve erősen redisztributív (elvonó és újraelosztó) gazdasági funkciót tölt be. A pártállami
hatalmi rendszer ideológiai alapja a proletárdiktatúra volt.

A modern állam mint államtípus
A modern állam a modern társadalom állama. Kifejlett formája a liberális állam. Mind a modern társadalom, mind a modern állam a feudális társadalom
és a feudális állam tagadásaként jött létre a XVIII. század végétől a XX. század végéig terjedő időszakban Európában és az észak-amerikai
kontinensen. A modern társadalom és a modern állam többnyire forradalmi átalakulások vagy megkésett fejlődések folyamatában alakult ki, eltérő
történelmi átalakulások eredményeként.

A történelmileg kialakult modern társadalom két meghatározó ismérve: a modern állam és a modern jogrendszer. A modern kapitalista társadalom
lényege a piacgazdaság, a tulajdonszerzés szabadsága, a tőke szabad mozgása és felhalmozása.

A modern kapitalista állam lényege az állam elválasztottsága a „polgári társadalomtól”, vagyis a gazdaságtól és a privát szférától.

Az állam korlátozott hatalom a társadalomban, amely ugyanakkor – az alkotmányos jogrendszeren keresztül – biztosítja az állampolgári
szabadságjogokat.

Az állam formája a parlamentarizmus (köztársasági vagy alkotmányos monarchia formájában).

A kormányzati váltógazdálkodásnak az alapja és mozgatója a versengő többpártrendszer. A modern állam minden előtte létező történelmi
államtípustól alapvetően különbözik, és alapvetően különbözik a modern kapitalista államot tagadó és megszüntető később létrejött szocialista-
kommunista államtípustól.

A hatalom jellege és tartalma alapján megkülönböztetett államok
Az államok csoportosításának egyik alapja: az államhatalom jellege, tartalma. Az állam hatalmának jellege és tartalma alapján osztályozta a görög
városállamokat Arisztotelész az ismert módon, jó és eltorzult államformákat megkülönböztetve egymástól (monarchia, arisztokrácia, politea és
eltorzult formáik, a türrannia, az oligarchia és a demokrácia).

A Római Birodalomnak is volt demokratikus és diktatórikus állama a köztársasági és a monarchikus-császári időszakokban egyaránt. A
feudalizmusban feudális abszolutizmusokat és nemesi-rendi demokráciákat, a modern államokban pedig – a hatalom jellege és tartalma alapján –
demokratikus és diktatórikus államrendszereket különböztetünk meg.
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A szocialista-kommunista államrendszerek mindegyike diktatórikus politikai berendezkedés, pártállami rendszer volt.

A fasiszta és a nemzetiszocialista államok mindegyike ugyancsak diktatórikus államhatalom volt.

Kétségtelen tény, hogy az államok rendszerezésének legfontosabb és legerősebb magyarázó erővel bíró alapja: az államhatalom tartalmának és
jellegének, az uralmi és hatalmi rendszer minőségének, a hatalom gyakorlásának a módja alapján történő csoportosítása az államnak.

Az állami hatalom minőségének a két szélső pólusa az autokrácia és a demokrácia – írta Hans Kelsen.

Kelsen is hangsúlyozza azonban, hogy bár egymástól a legtávolabb eső két hatalmi-uralmi forma az autokrácia és a demokrácia, de „mindegyikben
feltalálhatók a másik típusnak az elemei”.

„Demokratikus törvényhozás antidemokratikus végrehajtással járhat karöltve” – írja Hans Kelsen.27 Korábban is ismertek voltak a „vegyes uralmi
formák”. Az államhatalom két szélső ideáltípusa sem tiszta. A diktatúrák között is ismertek a „puha diktatúrák”, a hegemonisztikus és a monopolisztikus
pártállami rendszerek és a legszélsőségesebb diktatúrák: a totalitárius társadalmak és azok totális államai.

A demokratikus államrendszerekben is – akár tartósan is – kialakulhatnak autoriter, tekintélyelvű államberendezkedések, kormányzati vagy
kancellári (miniszterelnöki) túlsúllyal működő államrendszerek, erős elnöki, hatalmi berendezkedések, vezérelvű demokráciák karizmatikus vezetővel,
pártok túlhatalmával működő politikai berendezkedések (ún. pártokráciák), amelyek még mindezen „elfajulások” ellenére is demokratikus hatalmi
rendszerek.

A politikatudományi irodalomban ismert a féldiktatúrák és a féldemokráciák megkülönböztetése. Szellemes kifejezés a „demokratúra”, amely utal a
demokratikus és diktatórikus hatalmi elemek keveredésére (Ágh Attila). Adam Michnik (a Szolidaritás szakszervezeti mozgalom egyik vezéralakja)
lengyel újságíró által kitalált kifejezés a „maskarademokrácia”, amelyben a jogszabályokban, az alkotmányban minden demokratikus, de a valóságban
semmi sem működik demokratikusan, sem a pártok, sem a parlamentek, sem a kormányok, sem a tömegtájékoztatás és a politikai nyilvánosság,
hanem a gazdasági oligarchák, politikai klánok és csoportok uralják az államhatalmi rendszert. Adam Michnik a román és a balkáni államrendszereket
jellemezte így az 1990-es évtizedben. Ismertek a sérült jogállamok és a korlátozott demokráciák. Az arab világban találhatók a világi joguralmat
tagadó teokratikus államok.

A totális államok
„A totalitárius államok elmélete és gyakorlata a legnagyobb kihívás, amellyel az ember a történelem során szembetalálta megát” – írta Arthur Koestler.

A XX. század történelmét az európai totális államok és a demokratikus államok élethalálharca határozta meg.

A totális állam hívei
27 Hans Kelsen: Az államelmélet alapvonalai. Szeged, 1927. Újranyomva: Miskolc, 1977. (Prudentia Iuris, 7.) Ford. Moór Gyula.
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Carl Schmitt a totális államról, a „különlegesen erős államról”
A totális állam fogalmát, tartalmát, funkcióját a legteljesebben kétségtelenül a német alkotmányjogász, Carl Schmitt fejtette ki az 1920-as és 1930-
as években megjelent írásaiban.28

Schmitt totális államra vonatkozó elméletének a fő kiinduló tétele, hogy a politikai (politika) lényege a „barát és az ellenség” megkülönböztetése.29

A modern államok fejlődésében három fő szakaszt és kétféle államot lehet megkülönböztetni C. Schmitt szerint:

• Az első a XVII. és XVIII. század állama, az abszolutista állam.

• A második a XIX. század liberális állama, amelynek fejlődési irányát az a törekvés határozta meg, hogy az államot lehetőleg a minimumra
korlátozzák, mindenekelőtt megakadályozzák a gazdaságba való beavatkozást, a társadalom érdekellentételeivel szemben semlegesítsék az
államot, a vélemények szabad játékában, a szabad mozgás alapján pártok keletkeztek, ez meghatározza az állami akaratot, a gazdaság világában
gazdasági szabadság uralkodik. Ebben a liberális, a gazdasággal és társadalommal szemben semleges államban azonban alapvetően „elveszik az
állam és a társadalom, a kormány és a nép eddigiekben mindig feltételezett megkülönböztetése”. Még további fejlemény, hogy: „Ha a társadalom
maga szerveződik állammá, akkor az államnak és a társadalomnak elvileg azonosnak kell lennie, következésképpen minden gazdasági és szociális
probléma közvetlenül állami problémává válik, és többé már nem lehet különbséget tenni az állami-politikai és társadalmi nem politikai tárgyterületek
között.30

„Az állammá vált társadalom gazdasági állammá, kultúrállammá, gondoskodó állammá, jóléti állammá, ellátó álammá lesz…”31

A „társadalom önszerveződésévé lett államban semmi sem marad, ami legalább potenciálisan ne lenne állami vagy politikai. Sőt az állam potenciális
felfegyverzése és a háború előkészítése feltételezi az állampolgárok intellektuális és morális kiképzését és előkészítését.

Ez nem más, mint a „totális mozgósítás”, amely megfogalmazást egyetértően veszi át Carl Schmitt Ernst Jüngertől.32

• A totális állam mint politikai egység a plurális állam ellentéte. A „totális állam létezik”. A „totális államot” az ember felháborodással elutasíthatja, de
„minden állam arra törekszik, hogy birtokába kerítse azokat a hatalmi eszközöket, amelyek politikai uralmához szükségesek”.33

28 Carl Schmitt: Az állami és politikai. A politika fogalma (1927). A birodalmi elnök mint az alkotmány őre. In: Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szerk.: Takács Péter.
Szent István Társulat, Budapest, 2003, 130–182. és 260–288.
29 Jelen tankönyv III. fejezetében az ad 2. A „politikai” lényege a barát és az ellenség megkülönböztetése c. alfejezet.
30 Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott politikai és államelméleti tanulmányok. Osiris–Pallas Stúdió – Attraktor Kiadó, Budapest, 2002.
31 Carl Schmitt: i. m. 214.
32 Carl Schmitt: i. m. 215.
33 Carl Schmitt: i. m. 222.
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• A totális állam „különlegesen erős állam”. „Totális a minőség és az energia értelmében, ahogyan a fasiszta állam stato totalitariónak nevezi magát,
amivel azt akarja kifejezni, hogy az új hatalmi eszközök kizárólag az államhoz tartoznak, és az állam hatalmának fokozását szolgálják”34 – utal
C. Schmitt a Mussolini által használt stato totalitario kifejezésre.

A totális állam nem engedi, hogy az államot belülről vagy kívülről korlátozzák, bármilyen „jelszóra”, liberalizmusra, jogállamra hivatkozva.35

A liberális „véleménypártok” ideje lejárt, az „aktivista pártok” ideje jött el, amelyek a „politikai monopóliumra” tartanak igényt.

„Minden politikai akarat, az érdekek államakarattá történő minden átalakítása, melynek magától értetődően léteznie kell, rá van utalva a pártokon
keresztül vezető útra.”36 Államunkban a politikai akaratnak csak egyetlen hordozója létezik, a Nemzetiszocialista Párt – idézi lelkesen Carl Schmitt
a Führer beszédét, amelyet a Birodalmi Gyűlésben mondott.37

A totális állam szükségszerűsége a totális ellenség és a totális háború lényegéből fakad.38

A Führer legfőbb bíróként (értsd a jogrendszer és az igazságszolgáltatás fölé emelkedve) vezéri mivoltának erejénél fogva felelős a nemzet sorsáért.
A Führer vezéri és legfőbb bírói pozíciója elválaszthatatlan egymástól. „A bírói mivolt a vezérség folyománya.”39

Benito Mussolini: Stato totalitario (totális állam)
Az olasz fasizmus és annak államfelfogása egyértelműen Benito Mussolini (a Duce) nevéhez kötődik. Az olasz fasizmus politikaelméletének a
középpontjában is a „totális állam” fogalma állt.

Az olasz fasizmus is a gyenge, széteső, sőt anarchizálódó, ellentétes érdekharcokkal és véleményvitákkal megosztott liberális állam és liberális
társadalom kritikájaként született meg, nem meglepő, hogy „balról indult” ez is. Az 1920-as évek elején tör be az olasz politikai elitbe a magát egyedül
igazságos politikusként és erős akarattal fellépő pártvezetőként meghatározó B. Mussolini. Az olasz fasizmus alapműveként kezelt Dottrina del
Fascismo a fasizmust totalitarizmusként értelmezi, amely az „organikus totalitásként” felfogott államra vonatkozik.40

A társadalomban minden lényeges erő, rend, de az individuum szabadsága is csak az államban teljesedik ki. „Az államon kívül nem létezhetnek sem
individuumok, sem csoportok (politikai pártok, szindikátusok, egyesületek és osztályok).”41

34 Carl Schmitt: i. m. 223.
35 Carl Schmitt: i. m. 223.
36 Carl Schmitt: i. m. 224.
37 Carl Schmitt: i. m. 230. (A Führer oltalmazza a jogot. 1934.)
38 Carl Schmitt: i. m. 233. (Totális ellenség, totális háború, totális állam. 1937.)
39 Carl Schmitt: i. m. 228. (A Führer oltalmazza a jogot. 1934.)
40 Részletes kifejtését lásd Cs. Kiss Lajos: Totális állam és totalitarizmus. In: Ünnepi kötet Dr. Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Szerk.: Bihari Mihály és Patyi András. Széchenyi István
Egyetem, Győr, 2012, 98–116. Bővítve újra megjelent: Jog – Állam – Politika, 2013. évi 4. számában.
41 Cs. Kiss Lajos: i. m. Ünnepi kötet, 102.
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Az olasz fasizmus hatalmi és uralmi rendszerében a középpontba a párt, mégpedig egyetlen párt kerül, az Olasz Nemzeti Fasiszta Párt. Az,
hogy a párt épül-e be az államba, vagy az állam a pártba, nem okozott nagy dilemmát. Az „állampárti” vagy „pártállami” hatalmi rendszer és a
forradalmi harc „élcsapata” már létezett Mussolini hatalomra kerülésekor az 1917-es olaszországi forradalom óta.42 Mussolini sokszor ismételt, híres
megfogalmazása a totalitárius rezsimként felfogott államról: „Semmi sem létezik az államon kívül vagy az állam ellenében, minden az államban
létezik.” Az olasz fasizmusnak ezt a korszakát joggal nevezte „az államimádat” korszakának Antonio Gramsci,43 az Olasz Kommunista Párt egyik
alapítója és legelismertebb teoretikusa. A modern pártot, de nyilvánvalóan az Olasz Kommunista Pártot ugyanakkor az új kor „új fejedelmének”
nevezte A. Gramsci, Machiavelli írására utalva.

A „forradalmi” párt és a „karizmatikus vezér (a Duce)” előtérbe kerülése minden zökkenő nélkül zajlott le Olaszországban.

Ezt a változást fejezte ki pontosan a Dottrina del Fascismo megállapítása: „A nemzetet totalitárius módon kormányzó párt a történelem
leglényegesebb újdonsága.”44

Az olasz fasizmusban a párt és az állam totalitárius szintézise valósult meg, vagyis:

• a totalitárius uralom előfeltétele a katonailag szervezett karizmatikus párt,

• az állam lényege a pártban bontakozik ki, az egyedülálló totalitárius pártdiktatúra keretében,

• az „egypárti pártállam” a hatalom teljességét forradalmi úton sajátítja ki, állandósul a forradalmi akcionizmus,

• az olasz fasizmus karizmakonstrukciója, amely a vezér, a kíséret és a tömeg egységét hivatott megteremteni, a katolikus egyház teológiájához
igazodik: a Duce, a vezér, a „gondviselés embere”, azaz kiválasztott.45

A bolsevik típusú totális állam. A proletárdiktatúra állama
Elméleti és ideológiai alapok

A szocialista államra vonatkozó elméletet és a proletárdiktatúra ideológiai alapjait a XX. században fogalmazta meg Marx és Engels.46

A marxista történelem- és társadalomszemlélet első átfogó kifejtését, Marx és Engels 1845–1846-ban közösen írott munkájában, a Német
ideológiában találjuk meg.

A társadalom materialista felfogása véleményük szerint új módon vetette fel az állam társadalmi szerepének vizsgálatát.

42 Cs. Kiss Lajos: i. m. Ünnepi kötet, 102.
43 Cs. Kiss Lajos: i. m. Ünnepi kötet, 103.
44 Cs. Kiss Lajos: i. m. Ünnepi kötet, 104.
45 Cs. Kiss Lajos: i. m. Ünnepi kötet, 105.
46 A fejezetbe foglaltak részletesebb kifejtése megtalálható: Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Budapest, Osiris Kiadó, 2005.
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Az állam a társadalomban „önálló formát ölt, különválva a valóságos egyéni és közérdektől, s ugyanakkor illuzórikus közösségként a munkamegosztás
által már meghatározott osztályok reális alapján” uralkodik. Ebből következik, hogy „minden uralomra törő osztálynak, még ha uralma – mint a
proletariátus esetében – az egész társadalmi forma és általában az uralom megszüntetését tételezi fel, először a politikai hatalmat kell megszereznie,
hogy saját érdekét ismét általánosként tüntethesse fel”.

A proletariátus számára a legfontosabb feladat a társadalmi forradalom menetében a politikai hatalom megszerzése. „Minthogy a proletariátusnak
mindenekelőtt a politikai hatalmat kell meghódítania, a nemzet vezető osztályává kell emelkednie.”47

A politikai hatalom lényegében „valamely osztálynak egy más osztály elnyomására szolgáló szervezett hatalma”. Ennek a hatalomnak a formája
és megvalósítója az állam. Mindebből következik, hogy a kommunisták legközelebbi célja a „proletariátus osztállyá alakítása, a burzsoá uralom
megdöntése, a politikai hatalom meghódítása a proletariátus által”. A proletariátus a forradalom útján uralkodó osztállyá teszi magát, és mint uralkodó
osztály a régi termelési viszonyokat erőszakkal megszünteti.48

A proletariátusnak szüksége van az államhatalomra, a hatalom központosított szervezetére, az erőszak szervezetére. „Az állam, azaz az uralkodó
osztállyá szervezett proletariátus” biztosítja a kizsákmányolók ellenállásának elnyomását, a lakosság tömegeinek vezetését a szocialista gazdaság
berendezésében.

Az 1848–1851-es franciaországi forradalmi események elemzése kapcsán Marx kiegészítette az államra vonatkozó nézetét, néhol tovább is ment
a Kommunista kiáltvány általános megállapításain.

Marx a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája című munkájában elemzi az 1848–1851-es forradalmi korszaknak a proletariátus számára
legfontosabb tanulságát: „… minden forradalmi átalakulás tökéletesítette, ahelyett, hogy szétzúzta volna az államgépezetet.” Marx szerint a
konkrét történelmi események elemzései azt bizonyították, hogy a proletariátus nem veheti egyszerűen birtokába, nem szerezheti meg a burzsoá
államgépezetet, hanem azt szét kell zúznia.

A „proletárdiktatúra” kifejezés mint a kapitalizmust követő szocialista társadalom hatalmának a megjelölése itt jelenik meg először Marx műveiben.

Marx, Engels és Lenin felfogása szerint a proletariátus legfontosabb feladata a proletárforradalomban a burzsoá állam szétzúzása és a
proletárdiktatúra politikai hatalmát biztosító proletárállam létrehozása.

„A proletariátus diktatúrája számos szabadságkorlátozást jelent a kizsákmányolókra, az elnyomókra, a kapitalistákra nézve. Ahhoz, hogy az
emberiséget a bérrabszolgaságtól megszabadítsuk, ezeket el kell nyomnunk, ellenállásukat erőszakkal meg kell törnünk –világos, hogy ott, ahol
elnyomás, erőszak van, ott nincs szabadság, nincs demokrácia.”49

A proletárdiktatúra államának funkciói

47 K. Marx – F. Engels: A Kommunista Párt kiáltványa. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968.
48 K. Marx – F. Engels: A Kommunista Párt kiáltványa.
49 V. I. Lenin: Állam és forradalom. 1917.
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A kommunista pártideológia alapján a proletárdiktatúra funkciói:

1. A hatalom megszerzése a proletárforradalomban a forradalmi erőszak révén (forradalmi funkció).

2. A régi államgépezet szétzúzása. A régi állami szervek lebontása, új államhatalmi és igazgatási szervek létrehozása. Az államszervezet személyi
állományának lecserélése. A bíróságok, ügyészségek átszervezése. A régi jogszabályok hatályon kívül helyezése (politikai funkció).

3. Az új államhatalom megszervezése és kiépítése, kíméletlen harc a kizsákmányolók, a volt uralkodó osztály tagjaival szemben, a szocializmus
ellenségeinek elnyomása (belső hatalmi funkció).

4. A szocialista hadsereg és erőszak-apparátus felállítása a nemzetközi imperializmus elleni harc megszervezése érdekében (külső hatalmi funkció).

5. A tulajdonviszonyok átalakítása, az állami tulajdon uralkodóvá tétele. A gazdaság irányítása a központi tervutasítások révén, Sztálin szavaival:
„félredobva a gazdasági be nem avatkozás rothadt burzsoá elméletét” (gazdasági funkció).

6. A társadalom tagjainak átnevelése, a marxista–leninista elmélet és ideológia uralkodóvá tétele a társadalomban (ideológiai funkció).

7. Az átneveléshez szükséges agitációs és propaganda, valamint pártoktatási rendszer kiépítése és működtetése. Központi országos pártlap
létrehozása, a sajtó, a televízió, a rádió szigorú pártirányítása a párt ideológiája mellett elkötelezett vezetők, főszerkesztők, szerkesztők,
munkatársak, pártoktatók munkája révén, a fiatalok kötelező marxista–leninista nevelése a köz- és felsőoktatás egész folyamatában (propaganda-
és oktatási funkció).

8. A szocialista országokkal való együttműködés (internacionalista funkció).

A kommunista mint különleges embertípus. A „messianisztikus küldetéstudat”

A proletárforradalom céljainak megvalósítása és a hatalomra került proletárdiktatúra működtetése „különleges embertípust” igényel Lenin elképzelése
szerint.

A „különleges embertípust” megszemélyesítő kommunista: a világtörténelem leghaladóbb elméletével és egyedül igaz ideológiájával, a marxizmus–
leninizmussal felvértezett párttag, akit önként vállalt vasfegyelem köt a párthoz. A forradalmi harc iránti feltétlen elkötelezettsége, ideológiai és elméleti
felsőbbségtudata következtében szilárdan hisz a szocialista világforradalom és a kommunizmus szükségszerű és elkerülhetetlen győzelmében. Ez
a szilárd hit és ideológiai meggyőződés akkor is helyes és követendő, ha a társadalom többsége még nem jutott el a felsőbbrendű és egyedül
tudományosan igazolt elmélet és ideológia elfogadásához. Annál szilárdabb és megingathatatlanabb kell hogy legyen az ideológia igazságába
vetet hite és meggyőződése, minél többen kétségbe vonják azt. A marxizmus–leninizmus igazsága nem a többség meggyőződéséhez igazodik.
A szocialista forradalom szükségszerűségét és elkerülhetetlenségét maga az elmélet és az ideológia bizonyítja, nem az elfogadottság. Politikai
legitimációját nem a többség általi elfogadás, hanem az ideológia tudományos igazsága és vitathatatlan helyessége adja.

Az állampárt mint totális „állam” a „megvalósult szocializmusokban”
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Az állampárt a kelet-közép-európai diktatórikus szocializmusok politikai rendszerének intézményesült hatalmi gépezete. Történelmileg először
az ázsiai államszocializmusban alakult ki 1917 után. Az ázsiai államdespotizmus hatalmi rendszere, mentalitása, szervezeti és működési
mintái ötvöződtek össze a bolsevik típusú kommunista párt szervezetével. A szovjet típusú államszocializmusban a történelmileg örökölt
hatalomszerveződési és működtetési minták, módszerek, mentalitások egyrészről és a bolsevik típusú pártorganizáció mint új párttípus és hatalmi
koncentráció másrészről lényegileg az 1917 és 1932 közötti másfél évtizedben épült össze, hatotta át és alakította kölcsönösen egymást. Ez a hatalmi
képződmény egy történeti és egy teljesen új elemből ötvöződött össze, nem előre megfontolt és tudatos hatalmi rendszerépítés eredményeként,
hanem a sajátos szovjet-orosz külső és belső körülmények és feltételek hatására.

A kialakult állampárt példátlanul sikeresnek bizonyult a hatalom megtartása, a politikai ellenfelek háttérbe szorítása, majd kiirtása során. A
világtörténelem talán legkoncentráltabb hatalmi rendszere jött létre, amelynek – a marxi ideológia történelem- és társadalommagyarázatából eredően
– alapvető történelmi funkciója a társadalmi viszonyok totális átalakítása volt.

A másfél évtized alatt kialakult és intézményesült bolsevik állampárt szerkezetéből és belső mentalitásából fakadt a személyi kultusz igénye. A sztálini
személyi kultusz tehát egy különlegesen koncentrált és példátlan történelmi küldetéstudattal átitatott hatalmi rendszer objektív igényének felelt meg.

A személyi kultusz adekvát formája volt a diktatórikus hatalomkoncentrációnak, nem pedig lényege vagy előidézője. Az állampárt szervezeti
karizmáját a mindenkori diktátor személyesítette és jelenítette meg.

A koncentrált állampárti hatalmi rendszert és diktatúrát, valamint annak személyi kultuszos formáját kényszerítették rá 1945 után a szovjet csapatok
által megszállt kelet-közép-európai országokra. Ezen országok eltérő politikai-történelmi kultúrája, Európához kötődése, egymástól is eltérő tradícióik
modifikálták az ázsiai államdespotizmus hatalmi rendszerét, az állampártot, de a lényegi elemeket kénytelenek voltak átvenni s egy nemzetközi
rendszerré szélesedett diktatúra részelemévé, alrendszerévé változni.

Történelme során az állampárt mindkét összetevője – az államhatalom és a párthatalom – egyaránt deformálódott, egymásra hatásuk és
egybeépülésük pedig egy sajátos hatalmi rendszer kiépülését eredményezte, amit állampártnak vagy pártállamnak nevezünk.

Reális alternatíva évtizedeken keresztül csak az állampárt despotikus jellegének (a totális kiszolgáltatottság és a politikai élet tömeges méretű
kriminalizálódásának) enyhítése, monopolisztikus diktatúrává változtatása volt. Ennek eszközei: a párt és az állami szervezetek és hatalmi folyamatok
relatív elválasztása, az államigazgatás jogi és igazgatási szempontú racionalizálása, az ideokrácia erejének csökkentése, a latens pluralizmus
megtűrése és a döntési folyamatokat befolyásoló szerepének elfogadtatása, a politikai „érdekbeszámítás” erősítése voltak.

A bolsevik állampárti hatalmi rendszerek felváltása csak 1989–1990-ben vált lehetővé. Az állampárti hatalmi rendszerek lebontása, e lebontás
kikényszerítése és működőképes új hatalmi struktúra kialakítása annak a sajátos és példa nélküli folyamatnak az eredménye volt, ami
Magyarországon elsőként sikerült a diktatórikus szocializmusokból a többpárti demokráciába vezető rendszerváltás során.

A totalitárius társadalom és a totális állam kritikája
A totalitarizmus, a totalitárius társadalom, a totális állam, a totális jog, a totális ideológia fogalmai az 1920–1930-as években kerültek be az
államelméleti, a jog- és politikatudományi irodalomba. A totális állam, a totális hatalom és jog, a totalitárius társadalom rendszerezett kifejtését és
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meghatározását a német Carl Schmitt (1927) fejtette ki először, annak kritikáját pedig az osztrák Hans Kelsen (1931) alkotmányjogász írta le először
részletesen.

Carl Schmitt a „politikai tartalom” lényegének a „barát” és „ellenség” megkülönböztetését tartotta. Amely társadalmi viszonyban megjelenik a barát/
ellenség megkülönböztetése, az a viszony a „politikaival” (politikummal, politikai tartalommal) telítődik, azaz politikaivá válik.

Carl Schmitt elméletét korábban már ismertettük, itt és most a totális állam lényegére utaló fejtegetéseit idézzük csak föl.

Carl Schmitt szerint a totális állam azt jelenti, hogy az állam és a társadalom közötti ellentét megszűnik: „Az állammá vált társadalom gazdasági
állammá, kultúrállammá, gondoskodó állammá, jóléti állammá, ellátó állammá lesz.” „A társadalom összeszerveződése” állami szerveződéssé alakul
át, és az állam „megragad” minden társadalmit, azaz „mindent, ami az emberek együttélésére vonatkozik”. A társadalomban nem lesz egyetlen olyan
„semleges”, „nem állami” terület sem, amelybe az állam ne avatkozna be. Carl Schmitt szerint a Német Birodalom feladata a „totális állammá” történő
teljes átalakulás. A „totális állam” megszünteti a társadalmi és politikai pluralizmust. A társadalom minden szférájának totális mozgósításával államivá
alakítja a társadalom egészét. A politikai pártok, a különböző társadalmi érdekek képviseletével a „pártok államává” tették a társadalmat. A feladat:
a társadalom totális államosítása, az államitól elkülönülő társadalmi szférák állami, „politikai” tartalommal való átszervezése. A „pártok pluralista
állama” megszűnik azért, hogy a „totális állam” juttassa érvényre önmagát, mint ahogyan azt az ún. egypárti államokban, Szovjet-Oroszországban
és Olaszországban már megtette – írta Carl Schmitt.

A „totális állam” a társadalom totális állami szervezetét és a „nem állami”, az államtól elkülönülő társadalmi szférák, alrendszerek megszűnését jelenti.
Ez a rendszer pártként csak egyetlen párt, az államosodott párt (állampárt) működését tűri meg.

Hans Kelsen – 1931-ben – élesen bírálja Carl Schmitt tudományos szemléletét, okfejtését és logikai hibáit, a „totális állam”, valamint a „pluralizmus”,
a „pártok plurális állama” fogalmak használatát és szembeállítását. Kelsen hangsúlyozza, hogy a Schmitt által leírt „totális állam” tulajdonképpen csak
a szocialista állam lehet, amely a „társadalmat teljesen felszívó kényszerrendszerként szerveződik meg. Kelsen elfogadja azt, hogy a Szovjetunió
„államszocializmusa” kizár minden pluralizmust, és az államtól elkülönülő nem állami szférát, társadalmi autonómiát.50

A politikaelméleti és társadalomtudományi irodalomban ettől a vitától számítva, majd Hannah Arendt alapvető jelentőségű, A totalitarizmus gyökerei51

című művének megjelenése óta elfogadott a „totális állam” és ezek ellentéteként a „pluralizmus”, a pluralista társadalom, a „polikrácia” (Carl Schmitt),
valamint az amerikai politológus, Robert Dahl által bevezetett „poliarchia” fogalmak használata.52

Hannah Arendt a „totalitárius uralom”, „a totalitárius társadalom” két fő fajtájának a fasiszta totalitárius és bolsevik totalitárius társadalmakat nevezi
meg. A totalitárius társadalmak alapvetően különböznek a korábbi, despotikus, abszolutista diktatúráktól, terrorállamoktól, zsarnokságoktól.

A totalitarizmus lényegi összetevői a következők:

1. A totalitarizmus faji, illetve osztályideológián alapuló társadalmi rendszer és berendezkedés.

50 Hans Kelsen: Ki legyen az alkotmány őre? (1931) In: Államtan, i. m. 289–332.
51 Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította: Braun Róbert, Seres Iván, Erős Ferenc, Berényi Gábor. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992.
52 A. Robert Dahl: Polyarchy. Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven and London, 1971.
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2. A totalitarizmusok a totalitárius mozgalmakban fejeződnek ki.

3. A totalitárius mozgalmakat a totális ideológia integrálja és hatja át.

4. A totális ideológia kidolgozói és az ideológiai indoktrináció megvalósítói az ideológiai elit tagjai, akik szinte tökélyre viszik a totalitárius propaganda
technikáját.

5. Az ideológiai elit tagjai a totalitárius propaganda révén állandó mozgósítással aktivizálják a tömegeket az ellenséggel szemben.

6. Az ellenség ún. objektív ellenségként jelenik meg a propagandában, amelyet ideológiai alapon neveznek meg, úgymint valamely faj, osztály,
vallás, társadalmi csoport, társadalmi berendezkedés stb., és az ellenség valóságos létezésének a bizonyítására, bűnösségének igazolására
nincs szükség.

7. A totalitárius mozgalom totalitárius szervezetekben ölt testet (fasiszta párt, bolsevik párt), amelyeket a „hierarchikusan szervezett parancsuralom
tart össze és tart mozgásban”.

8. A hierarchikusan szervezett parancsszervezetek olyan típusai jelennek meg, mint a különböző „frontszervezetek”, „totalitárius elit alakulatok”,
amelyek részben éltetik és működtetik a mozgalmat, másrészt szervezik a mozgalomhoz szorosan kötődő csőcseléket, és egyúttal elválasztják a
szervezett mozgalmat a csupán szimpatizánsokból, a belépésre még nem érdemes tömegtől.

9. A totalitárius propaganda a „csalhatatlan előrelátás”, a „tévedhetetlenség propagandája”, amely a hatalomátvétel után hat igazán. A totalitárius
diktátorok úgy tüntetik föl önmagukat, mint akik csak „értelmezői” a tévedhetetlen tudományos és propagandatételeknek, az előre látható és
elkerülhetetlenül bekövetkező törvényszerű folyamatoknak és történéseknek.

10.A hatalomra jutott totalitarizmus kiépíti a totalitárius államgépezetet, amelynek legfontosabb szerve a titkosrendőrség, a totális terrorgépezet. A
titkosrendőrség az „objektív ellenség” megsemmisítésének legfőbb eszköze, a koncentrációs és megsemmisítő táborok működtetője.

A totalitárius országokban a terror és a propaganda egyszerre és egymást kiegészítve töltik be azt a szerepet, hogy az ideológia doktrínáit folytonosan
„valósággá tegyék”, megvalósulását bizonygassák, visszaigazoltassák a tömegekkel.

11.A hatalomra jutott totalitarizmus teljesen új politikai intézményeket hoz létre mindenhol, ahol hatalomra jut, lerombolva az ország valamennyi
társadalmi, jogi és politikai hagyományát.

12.A totalitárius mozgalmak, hatalmi rendszerek és társadalmak középpontjában – és mindenki felett – a „vezér” áll, akinek hatalma abszolút,
tekintélye megkérdőjelezhetetlen, ő maga a mozgalom éltetője, aktivizálója, az ideológia magyarázója, a hőstettek végrehajtója, akinek akarata
a párt törvénye, személye és szerepe helyettesíthetetlen.

* * *

A totalitarizmust a politikatudományi irodalomban általában a pluralizmus és a demokrácia ellentéteként fogják fel, miként maga Carl Schmitt is. A
totalitárius társadalom megvalósult fajtái: a fasiszta, a nemzetiszocialista és a bolsevik totalitarizmus.
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A XX. századi Európa, részben Ázsia, de az egész földi világ történelmét alapvetően meghatározták a totalitárius rendszerek.

A XX. századi történelem bizonyos értelemben a demokráciák és a totalitárius rendszerek háborújának, hatalmi harcának a történelme.

Hogy mennyire bonyolult a demokratikus és a totális államok és birodalmak története, elegendő arra utalni, hogy 1939 augusztusában két totalitárius
állam kötött szövetséget, a hitleri nemzetiszocialista Német Birodalom és a sztálini kommunista Szovjetunió, aminek eredményeként például
Lengyelországot „eltüntették” Európa térképéről. Ezzel a két totális állam került szembe az európai demokráciákkal.

Két évvel később, 1941 júniusában a német és a szovjet totalitárius birodalmak kerülnek szembe egymással, és a Szovjetunió (egy totalitárius
kommunista birodalom) az európai demokráciákkal lépett szövetségre a német nemzetiszocialista birodalommal szemben.

Magyarország XX. századi történelme során háromszor élt totalitárius államrendszerben: először 1919-ben (március 21-től augusztus 1-jéig) bolsevik
típusú kommunista totalitárius rendszerben a Tanácsköztársaság idején, másodszor 1944–45-ben Szálasi Ferenc nemzetvezető nemzetiszocialista
államában, majd harmadszor 1949-től 1989-ig ismét kommunista totalitárius és despotikus rendszerben 1953-ig, majd egypárti totális államban 1989-
ig.

Ha kitekintünk a totalitárius társadalmak és a totális állami rendszerek történelmére és elterjedtségére, szomorú képet látunk.

A fasiszta, nemzetiszocialista és a kommunista totalitárius rendszerek a XX. században rövidebb-hosszabb ideig, pár hónaptól negyven, sőt hetven
évig nagy számban uralták emberek százmillióinak, a kínai forradalom győzelme után majdnem kétmilliárdnyi embernek az életét. A totalitárius
rendszerek által elpusztított emberek száma százmilliónál is több volt.

Fasiszta totalitárius rendszerek voltak Európában: Olaszországban (Mussolini állama), Spanyolországban (Franco tábornok rendszere),
Portugáliában (Salazar elnök állama).

Nemzetiszocialista totalitárius rendszerek: a hitleri Német Birodalom, Ausztriában a Német Birodalommal történt egyesítés után, Szlovákiában (Tiso-
rendszer), Romániában (Antonescu rendszere), a horvátországi usztasa rendszer, Magyarországon Szálasi Ferenc „nemzetvezető” rendszere.

Kommunista totalitárius rendszerek jöttek létre a Szovjetunióban (1917–1990), Mongóliában, a második világháború után a Német Demokratikus
Köztársaságban (NDK), Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Jugoszláviában, Albániában mintegy
negyven éven keresztül.

Ázsia totalitárius rendszerei, a Kínai Népköztársaság 1949-től, Észak-Vietnam a két Vietnam egyesítéséig, Észak-Korea (KNDK) mindmáig
kommunista totalitárius rendszerben él. A karibi térségben a Kubai Köztársaság szocialista totalitárius rendszer még 2013-ban is.

Kommunista totalitárius rendszer volt Kambodzsában Pol Pot rendszere, amelyben mintegy kétmillió embert öltek meg a Vörös Khmer harcosai.
Lőszerhiány miatt nagy részüket nejlonzacskót húzva a fejükre vagy egy vödör vízben fojtották meg.

A totalitárius rendszerek és a totális államok egy része felgyorsított modernizációs kísérlet is volt, de egyúttal az emberiség számára az egyik
legnagyobb tragédia és máig megfejthetetlen rejtély és megválaszolhatatlan kérdés: Hogyan jöhettek ezek létre?
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A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM (Általánosságban)
A demokratikus jogállamok – eltekintve most az ókori görög és római államok (városállamok, köztársaságok stb.) demokratikus rendszereitől és a
feudális államokban érvényesülő alkotmányos nemesi demokráciáktól, elválasztott hatalmaktól, a király hatalmát korlátozó történeti alkotmányoktól,
ezeket a jogokat garantáló chartáktól (Magna Charta), bulláktól (Aranybulla és azt megerősítő bullák Magyarországon), a mindenféle hatalmat a
néptől eredeztető felfogások és követelések a felvilágosodás évszázadában jelentek meg, amelyek végül egy új államberendezkedés és jogrend
kialakulásához vezettek a polgári forradalmak időszakában.

A demokratikus államrendszer és jogállam alapelveit és követeléseit a francia forradalomban Az emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789. augusztus
26.) fogalmazta meg először és a legteljesebben: „Mi, a francia nép nemzetgyűléssé egyesült képviselői”, a „Legfőbb Lény nevében és színe előtt”,
az emberek és polgárok következő jogait fogadjuk el:

• „Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik…;

• minden politikai társulás célja természetes és elévülhetetlen jogainak érvényesülése…;

• minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik…;

• a szabadság annyit jelent, mindent szabad, ami másnak nem árt, a törvénynek csak a társadalomra ártalmas cselekedetek megtiltására van joga…;

• a törvény a közakarat kifejezése…;

• vád alá helyezni, letartóztatni s fogva tartani bárkit is csak a törvény által meghatározott esetekben s a törvény által előírt formák közt lehet…;

• mindaddig, amíg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő…;

• senkit meggyőződése, vallása és egyéb nézetei miatt háborgatni nem szabad…;

• a gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga…;

• a társadalomnak joga van a közigazgatás minden tisztviselőjét számadásra vonni…;

• tulajdonától – lévén a tulajdon szent és sérthetetlen – senki meg nem fosztható…”

„Az olyan társadalomnak, amelyből e jogok biztosítékai hiányoznak, és ahol a törvényhozó és végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották
végre, semmiféle alkotmánya nincs.”53

53 Az emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789. augusztus 26.) In: Az emberi jogok dokumentumokban. Összeállította: Kovács István és Szabó Imre. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1976, 115–121.
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A tizenhét cikkből álló Nyilatkozat minden modern polgári demokratikus jogállam ősforrása.

Franciaország nemzetgyűlése – a Nyilatkozat elveinek megfelelően – 1791. szeptember 3-án kelt Alkotmánya – deklarálta, hogy: „Nincs többé
nemesség, sem főnemesség, nincsenek örökletes előjogok, rendi különbségek, megszűnik a feudális rend, a földesúri igazságszolgáltatás, semmiféle
cím nem létezik, és megszűnnek az azokból eredő előjogok és kiváltságok.”

A francia forradalmi Nyilatkozattal az ember és polgár jogairól, valamint Franciaország 1791-es Alkotmányával szinte egy időben fogadták el az
Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának (1787) első kiegészítését (hatályba lépett 1791-ben). Az első kiegészítés kimondja, hogy: „A Kongresszus
nem alkot törvényt vallás alapítása vagy vallás szabad gyakorlásának eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot; nem
csorbítja a népnek a békés gyülekezéshez való jogát, valamint azt, hogy a kormányhoz forduljon panaszok orvoslása céljából.”54

Az alkotmányt módosító első tíz cikkelyt a későbbiekben együttesen a Jogok Törvényének, Bill of Rightsnak nevezik.

A modern demokratikus jogállamok alapvető elvei, értékei és az alapvető jogok rendszere, az államhatalom korlátai természetesen bővültek, lásd
az első, a második és a harmadik generációs alapjogok katalógusát és az ezekre vonatkozó nemzetközi egyezményeket.

Ezek közül a legjelentősebb dokumentum az ENSZ Közgyűlése által 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.

A demokratikus jogállam hatalmi rendszere
A modern demokratikus jogállam két évszázados története és több mint száz demokratikus jogállam működése alapján a demokratikus jogállamiság
legalapvetőbb feltételeit, elveit és követelményeit általánosságban a következőkben foglalhatjuk össze:

• Részvétel a demokratikus állami képviseleti szervezetek létrehozásában az általános, egyenlő és titkos szavazás révén.

• Az alapvető szabadságjogok biztosítása és érvényesülése.

• Versengő többpártrendszer és a kormányok leválthatósága.

• Az államhatalom megosztása, a hatalmi ágak elválasztása.

ad 1. A demokratikus jogállamokban érvényesül az állami-képviseleti szervezetek létrehozásában való részvétel. Ennek alapvető eszköze és a
képviseleti szervek demokratikus legitimitásának az alapja:

• a népesség lehető legszélesebb körére kiterjedő választójog,

• a választások meghatározott időközönként történő lebonyolítása (általában 4-6 év),

• a választójog általánossága, egyenlősége és a választások titkossága,

54 Lásd: Az emberi jogok dokumentumokban, i. m. 125.



A MODERN ÁLLAM

392

• a választások tisztasága és jogszerűsége felett bíróságok, a részt vevő jelölő szervezetek és nemzetközi megfigyelő szervezetek őrködnek.

A képviseleti demokráciát megtestesítő szervezetek (országgyűlés, képviselőház, szenátus, kongresszus, helyi önkormányzatok) hatalma a
választópolgárok akaratából fakad.

A választott testületek demokratikus legitimitásának alapja a választásokra vonatkozó alapvető jogok érvényesülésének a biztosítása, így a
választások rendszeressége, stabil választási eljárási és választójogi törvények érvényesülése, a választójog maximális biztosítása, az egyenlőség
és a titkosság garantálása.

ad 2. A demokratikus jogállam második garanciája és követelménye: az alapvető szabadságjogok elismerése, megsértésük esetén bírói eljárás
biztosítása.

Minden demokratikus jogállam el kell hogy fogadja az alapvető emberi jogokat és szabadságokat garantáló nemzetközi egyezményeket. Ezen jogok
érvényesülését nemzetközi szervezetek ellenőrizhetik, vizsgálhatják, monitoringeljárásnak vethetik alá.

A legfontosabb nemzetközi emberi jogi egyezmények:

• az ENSZ Közgyűlésének emberi jogi deklarációi, úgymint:

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948. december 10.), A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966),

A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966),

• az Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950. november 4.),

• az Európai Unió Alapszerződése, különösen az abba foglalt alapelvek és értékek, amelyeket a Preambulum és a Közös rendelkezések tartalmaznak
(1–8. cikk),

• az Európai Unió Alapjogi Chartája.

A nemzetközi egyezményekben nevesített és biztosított jogok főbb csoportjai:
a. A személyhez fűződő jogok, úgymint az élethez és az emberi méltósághoz, a magzati élet védelméhez kapcsolódó jogok, a halálbüntetés eltörlése,

a kínzó és az embertelen bánásmód tilalma.

b. A személyes szabadsághoz fűződő jogok, úgymint a személyes szabadság és biztonság, a mozgásszabadság, a migrációs jogok, a lelkiismereti
és vallásszabadság.

c. A megfelelő vagy tisztességes eljáráshoz való jog, így például az igazságszolgáltatás során a „fegyverek egyenlősége” az eljárásban részt vevők
számára, a méltányos, igazságos eljárás, a tárgyalás nyilvánossága, a jogi védelem biztosítása az eljárás minden részében a tisztességes eljárás
(fair trial) érvényesülése.
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De idetartozik például büntetőügyekben az ártatlanság vélelme, a nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege elvei, vagyis az, hogy csak a
bűntett elkövetése idején büntetőtörvénybe foglalt, tiltott cselekményért lehet felelősségre vonni a vádlottat, és csak a törvényben meghatározott
büntetés szabható ki.

d. A magánszféra intimitását védik a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, a magántitok védelméhez, a személyes adatok védelméhez
fűződő jogok.

e. A legterjedelmesebb alapjogi csoport a politikai jogok és szabadságok, amelyek a legkorábban fogalmazódtak meg a demokratikus jogállamok
megteremtése során. A legfontosabbak: a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, az egyesülési jog, a gyülekezés szabadsága
közterületen, a szervezetek (pártok, szakszervezetek, egyesületek stb.) létrehozásának a szabadsága, a közügyekben való részvétel joga
(népszavazás, népi kezdeményezés), a közérdekű információkhoz való jog, az ún. actio popularis, vagyis a közérdekű, alkotmányossági
kérdésekben bárki fordulhat jog- és alkotmányvédő szervezetekhez.

f. Későbbi jogfejlődés eredményeként váltak elismertté a tulajdonhoz kötődő jogok, a szociális jogok, a munkához való jog, az egészséghez való
jog, a betegjogok, a házasság és a család védelméhez fűződő jogok, a gyermekek jogai, az egészséges környezethez fűződő jogok.

A nemzetközi egyezményekben és a demokratikus jogállamok alkotmányaiban és törvényeiben deklarált alapvető jogok és szabadságok katalógusa,
különösen a XX. században bővült ki a szociális államok és a jóléti államok, valamint a beavatkozó államok, illetve állami feladatok megjelenésével.

ad 3. A demokratikus jogállam működési és szervezési elve: a versengő többpártrendszer és ezzel összefüggésben a szabad választások révén
a kormányzati váltógazdálkodás.

A kormányváltás szabadsága a választópolgárok egyik jogosítványa, amellyel közvetlenül meghatározzák – a választás révén – a parlamenti többség
kialakulását, ennek révén a kormányalakítás lehetőségét. A kormányváltás a politikai innováció esélyét teremti meg a demokratikus választói akarat
kifejeződése alapján.

ad 4. A demokratikus politikai rendszer és jogállam alapelve: az államhatalmi ágak elválasztása és az elválasztott hatalmi intézmények egymás
hatalmát korlátozó és ellensúlyozó szerepének érvényesülése.

Az állami hatalmak elválasztásának szükségszerűségét már Montesquieu is abban a tételben foglalta össze, hogy: „Hatalmat csak hatalommal
lehet korlátozni!” A demokratikus államra nézve a legfőbb veszély – tette hozzá – a „hatalom koncentrálása” bármely állami szervezetben. Akár a
bürokráciában, az igazgatási szervezetben, akár a kormányzati rendszerben vagy a parlamentben összpontosított, esetleg a hadseregben koncentrált
hatalom előbb-utóbb szervezeti diktatúrához vezet.

Az intézményesen elválasztott és független állami szervezetek léte, vagyis a hatalom megosztása az állam demokratikus működésének a legjobb
biztosítéka.

A demokratikus államokban – a három klasszikus hatalmi ág mellett – új hatalmi intézmények jöttek létre és épültek be az állami hatalmi ágak közé.
Fokozatosan önálló hatalmi intézménnyé vált az államfői intézmény, az alkotmányt védő Alkotmánybíróság, az alkotmányos jogokat védő és jogi
segítséget nyújtó ombudsman (alapjogvédő biztos) intézménye.



A MODERN ÁLLAM

394

A hatalmi intézmények közül kétségtelenül a kormányzati, kormányfői, kancellári hatalom túlerősödése és ezzel együtt más hatalmi intézmények
jogainak, hatalmának a korlátozása a legfőbb veszély. Különösen azért, mert a kormányzati hatalom – a parlamenti képviselet elve alapján –
a választópolgárok legitimitásán (többségi támogatásán) nyugszik. A kormányzati hatalom mögött – a versengő többpártrendszer logikájának
megfelelően – a választásokon győztes párt/pártok áll/állnak, erős szavazói legitimitással. A modern demokrácia kormányai: pártkormányok, a
modern parlamentek – a választásoknak megfelelően – pártképviselőkből álló parlamentek. Így a versengő pártok hataloméhsége, a győztes párt
és kormánykoalíciók mindent megváltoztatni akaró ambíciója féktelen hatalomkoncentrációhoz vezethet.

A választásokon győztes párt/pártok parlamenti többsége, a kormányzati hatalom és a törvényhozási többség birtokában erős késztetést érez, sőt
jogot formál a kormányzati hatalmat korlátozó más hatalmi intézmények (a bíróságok, az igazságügyi szervezetek, az önkormányzatok, az alkotmányt
védő szervezetek) hatalmának korlátozására úgymond a parlamenti többségi akarat és a többségi választói akarat legitimáló ereje révén.

Szilárd demokratikus jogállamokban, a hatalommegosztás szilárd és intézményesült alkotmányos rendszere, a hatalmi ágak elsúlytalanításának
tilalma és a politikai elit demokratikus kultúrája szabhat határt a hatalomkoncentrációnak, a fékek és ellensúlyok gyengítésének, a kormányzati
túlhatalom kialakulásának.

A demokratikus jogállam: alkotmányos jogállam
Az alkotmányos jogállamok írott alkotmányt fogadtak el. Egyetlen kivétel Anglia, amelynek történeti alkotmányos jogrendszere van, vagyis nincs
egyetlen alkotmánytörvénye, hanem az évszázadok során elfogadott és kialakult törvények rendszere alkotja az angol, ún. történeti alkotmányos
rendszert.

Az írott alkotmányokat az alkotmánytörvényben magában szabályozott módon, különleges alkotmányozó eljárásban fogadja el az alkotmányozó
hatalom.

A demokratikus jogállamokban az alkotmánytörvényt (esetleg alaptörvényt: Basic Law, Fundamental Law, Grundgesetz, mint a Német Szövetségi
Köztársaságban, vagy Magyarország Alaptörvénye a 2010-es alkotmányozás során) nemcsak különleges eljárásban, hanem az ún. minősített
többségnél is nagyobb többséggel (például négyötöddel, vagy a minden parlamenti párt támogatásával, vagy egymást követően két parlament
által történő megszavazással) fogadják el a lehető legszélesebb politikai, jogi és társadalmi legitimáció megteremtése érdekében. Jelentős
alkotmánymódosításokat vagy teljesen új alkotmány elfogadását több országban népszavazással erősítik meg.

A demokratikus jogállamok alkotmányai három fő tárgykört szabályoznak:

a. Az államformát (monarchia, köztársaság), ezzel együtt a szuverenitás (a főhatalom) gyakorlását, megosztottságát és a szuverenitás tárgyköreit:
az állam lakosságát, az állam területét, továbbá az állami szuverenitási jogköröket, vagyis a szuverenitás tartalmát.

b. Második szabályozási tárgykör az állam, az állami szervek rendszere, azok főbb jogosítványai, egymáshoz való viszonyuk, működésük rendje.
Az államfőre és parlamentre vonatkozó jogokat, feladatokat, hatásköröket kimerítően és csak az alkotmányban szabályozzák.
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A többi állami szervezetre vonatkozóan (pl. bíróságok, ügyészségek, alkotmánybíróság, önkormányzatok stb.) az alkotmányi szabályozás mellett
külön, önálló, minősített többséggel elfogadott törvényeket alkotnak.

c. A harmadik szabályozási tárgyköre a demokratikus államok alkotmányának – sok alkotmány ezzel kezdődik – az alkotmányos alapjogok és
szabadságok.

Az alkotmányos alapjogok és szabadságok az alkotmányok szinte folyamatosan bővülő katalógusát, listáját foglalják magukban. A XXI. századi
demokratikus alkotmányok – köztük Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) is – több mint hetven önállóan nevesített alapvető jogot fogalmaz
meg.

A modern alkotmányos jogállamokban az alkotmány és a törvények uralma valósul
meg, amit röviden joguralomnak (rule of law, Rechtstaat) neveznek

A joguralom fogalma és garanciái évszázadok alatt alakultak ki. Magukban foglalnak római jogi jogelveket, például a pacta sund servanda elvét
(a szerződéseket be kell tartani), a tulajdonvédelem elveit, az egyezményekhez, a megállapodásokhoz kötöttség elveit, a modern jogrendszerek
alaptételeit és követelményeit, az úgynevezett Habeas Corpus törvényt, vagyis, hogy valakit őrizetbe venni, letartóztatni csak szabályos eljárásban
és a vádat közölve lehet.

A joguralom összetevője a jogszabályok jog által szabályozott megalkotása, kihirdetése és a jog által szabályozott (pl. büntetőeljárási törvény, polgári
eljárási törvény, közigazgatási eljárási törvény stb.) eljárás keretében való érvényesítése.

A peres eljárások rendje, a tárgyalások nyilvánossága, a fair eljárás követelményei mind a jog és a törvények uralmát, azok feltétlen érvényesülését
és ezáltal a jogbiztonságot garantálják. A joguralom garanciája a független igazságszolgáltatás.

Alkotmányos jogállamban végső soron minden megalkotott jogszabály visszavezethető az alkotmányra, minden jogszabály megalkotása –
közvetlenül vagy közvetve – az alkotmányon alapul (pl. a sarkalatos, minősített törvényeket, a kizárólagos törvényhozási tárgyköröket az alkotmány
határozza meg), vagy az alkotmány alapján megalkotott törvényeken, végső soron a kormány által jogalkotásra adott felhatalmazáson alapulnak
a jogszabályok.

Összefoglalva: a joguralom a jogalkotás és a jogalkalmazás, az ítélkezés jogszerűségét, a törvények feltétlen érvényesülését jelenti.

A MAGYAR DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM
A modern demokratikus jogállam Magyarországon az egypárti diktatórikus hatalmi rendszer – kiegyezésen alapuló – megszüntetésével és teljesen
új demokratikus alkotmányos hatalmi rendszer és jogállam megteremtésével jött létre az 1989–90-es rendszerváltás során.55

55 A rendszerváltás részletes leírását és elemzését lásd: Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 333–407.
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A demokratikus jogállam létrehozása, az új államrendszer kialakulása
A Magyar Köztársaság állami szervezeti rendszere és az államrendszert meghatározó törvények 1989 és 2010 között folyamatosan alakultak ki.
Mintegy negyven törvény (beleértve az alkotmánytörvényt is) szabályozza a magyar államrendszert, annak szervezeti alrendszereit (az Országgyűlés,
a kormány, a minisztériumok, az Alkotmánybíróság, az önkormányzatok, a bírósági szervezeti rendszer, az ügyészség, az Állami Számvevőszék,
az országgyűlési biztosok, a Magyar Köztársaság állami rendszerének viszonya az Európai Unió szervezeti és döntéshozatali rendszeréhez stb.),
az állami szervezetek feladatait, hatásköreit, eljárási szabályait stb.

Az 1989. október 23-án életbe lépett 1989. évi XXXI. törvény, amely az új magyar köztársasági alkotmány alapvető rendelkezéseit beépítette a régi
törvénybe (1949. évi XX. törvény), átfogó alkotmányos revíziót, alkotmányos rendszerváltást jelentett.

A folyamatos alkotmányozás és államépítés több szakaszban játszódott le. Az alkotmányos államrendszer és a demokratikus jogállam kiépülésének
és korrekciójának főbb állomásai:

1. Az alkotmányos rendszerváltást előkészítő törvények. 1989 januárjától 1989. október 23-ig elsősorban az állampolgárok és az állami szervezetek
tevékenységének korlátait és az állampolgárok szabadságának és jogainak a védelmét szolgáló törvények születtek meg. Többek között az
egyesülési jogról, a gyülekezési jogról, a sztrájkjogról, amely az első ilyen törvény volt a diktatórikus szocializmusokban, a népszavazásról
szóló 1989. évi XVII. törvény, amely Magyarország első népszavazási törvénye volt, s amelyek alapján 1989 novemberében az első országos
népszavazásra került sor. Többek között a köztársasági elnök közvetlen vagy Országgyűlés általi megválasztásáról. (Ez volt az ún. „négyigenes”
népszavazás.)

2. Az alkotmányos rendszerváltást megteremtő törvények. A Nemzeti Kerekasztal (NEKA) megállapodása alapján elfogadott törvények (az
alkotmányt módosító törvény, az Alkotmánybíróságot felállító törvény, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyűlési
választásokról szóló törvény, a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvényt módosító törvények) teremtették meg a Magyar Köztársaság
új állami-szervezeti rendszerét és az alkotmányos jogállamot. E törvények közé sorolhatjuk az Állami Számvevőszéket felállító 1989. évi XXXVIII.
törvényt.

3. Az új parlament – amely 1990. május 2-án tartotta alakuló ülését – alkotmányozó és az államrendszert módosító tevékenysége. Az újonnan
megválasztott parlament (az MDF–SZDSZ-megállapodás alapján) már 1990 júniusában lényegesen módosította az állami szervek és intézmények
közül a köztársasági elnök választásának módját, vagyis a köztársasági elnök parlament általi választását a közvetlen elnökválasztás helyett. Az
alkotmánymódosítással megerősítették a kormány és a kormányfő politikai és jogi pozícióját a konstruktív bizalmatlansági indítvány bevezetésével.

1990 őszén a helyi önkormányzatok teljesen új rendszere jött létre (1990. évi LXV. törvény), és az új önkormányzati választási törvény alapján
választották meg több mint 3000 helyi településen a polgármestereket és a helyi önkormányzatok képviselőit a tanácsok (oroszul: szovjetek) helyett.

Az 1993. évi LIX. törvény építette be a Magyar Köztársaság állami szervezetei és intézményei közé az állampolgári jogok országgyűlési biztosait.

1994-re, az új parlament megválasztásának lejártáig lényegileg befejeződött a Magyar Köztársaság alkotmányos állami szervezeti rendszerének
a kiépítése.
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4. Korrekciók és finomítások az államrendszerben 1994 és 2002 között. Az első demokratikusan választott Országgyűlés után a következő
három parlament kisebb korrekciókat és finomításokat végzett az alkotmányos államrendszeren. Legjelentősebb változást az 1997-es
alkotmánymódosítások és az ehhez kapcsolódó igazságszolgáltatási rendszert érintő változás jelentette.

A bírói rendszer négyszintű rendszerré vált az ítélőtáblák beépítésével, új törvények születtek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, a bírák
jogállásáról, az ügyészségi szolgálati viszonyról, az országos népszavazásról és a népi kezdeményezésről (1998. évi III. törvény).

1996 és 1998 között 25 tagú (a hat parlamenti képviselőcsoport egyenlő számú képviselőjéből álló és az Országgyűlés elnöke által vezetett)
Alkotmány-előkészítő Bizottság kidolgozta egy új alkotmány tervezetét. Az új alkotmány szabályozási elveit az Országgyűlés 1997-ben megvitatta
és elfogadta. A szabályozási elvek alapján a bizottság kidolgozta és elfogadta a 380 paragrafusból álló új alkotmány tervezetét 1998. március 8-án,
ám a parlament megbízatásának közelgő befejeződése miatt az Országgyűlés plénuma az új tervezetet már nem vitatta meg. Az alkotmánytervezet
a Magyar Köztársaság addig kialakult állami szervezeti rendszerét alapvetően nem változtatta volna meg. Hosszan tartó viták és eltérő álláspontok
az állami szervezeti rendszert illetően főleg arról alakultak ki, hogy egykamarás vagy kétkamarás országgyűlés legyen-e, a köztársasági elnököt
közvetlenül válasszák-e, vagy a parlament válassza meg, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtése, az
igazságszolgáltatási reformot illetően az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felállítása, a négyszintű bírósági szervezeti rendszer kiépítése, az
ügyészség kormány alá rendelése ügyében folytak viták.

5. A Magyar Köztársaság az Európai Unió szervezeti rendszerében 2004. május 1-jétől. A Magyar Köztársaság állami szervezeti rendszerét és
annak működését, az egész államrendszer szuverenitását és az állami szervezetek működésére vonatkozó jogszabályokat legjelentősebben az
Európai Unióhoz való csatlakozás érintette.

A 2002. évi LXI. törvény kiegészítette az alkotmányt a 2/A. §-sal, az ún. csatlakozási klauzulával, amelynek értelmében: „A Magyar Köztársaság az
Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján ... egyes, alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal
közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.”

A 2004. évi XXX. törvénnyel (a csatlakozást támogató eredményes népszavazás után) a Magyar Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz. A
2004. évi LIII. törvény pedig részletesen szabályozta az Országgyűlés és a kormány európai uniós ügyekben történő együttműködését.

A magyar állami rendszer szinte minden szervezeti alrendszerének (Országgyűlés, kormány, minisztériumok, igazságszolgáltatás,
Alkotmánybíróság, önkormányzatok stb.) tevékenységét érintette az EU-hoz való csatlakozás. Megváltoztak az állami szervezetek döntési,
egyeztetési, tájékoztatási kötelezettségei, az EU-joganyag kötelező érvényesítésének szabályai.

A magyar államrendszer az akkor 25 tagállamból álló Európai Unió többszintű és bonyolult szervezeti és döntéshozatali rendszerének a részévé
vált 2004. május 1-jétől.

Az Európai Unió jogrendszere Magyarországra is kötelezően érvényesítendő normarendszerré vált.
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Az Alaptörvény (2011. április 25.) főbb rendelkezései: a szuverenitásról, az
államrendszerről és az alapvető értékekről és jogokról

Magyarország első egységes Alaptörvényét 2011. április 25-én fogadta el az Országgyűlés a kétharmados többséget meghaladó Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt képviselőinek szavazatával.

Az Alaptörvény záró rendelkezése így szól:

„Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal,
Magyarország első egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A záró rendelkezés az Alaptörvényt elfogadó képviselők érdemét kívánja kiemelni kissé régies formában. Az „Isten és ember előtti felelősségünk
tudatában” rész a francia forradalom 1789. évi Az emberi és polgári jogok nyilatkozatának, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság Alaptörvényének
(Grundgesetz) felel meg.

A „Legyen béke, szabadság és egyetértés” zárómondat az 1848. márciusi 12 pont zárómondatának felel meg, az eredeti írásmódnak megfelelően.

Az Alaptörvény 2012. január 1-jén lépett hatályba.

A szuverenitás főbb elemei az Alaptörvényben
Az állami szuverenitás alanyát, tárgyát és tartalmát részben az Alaptörvény NEMZETI HITVALLÁS című fejezete tartalmazza, részletesebben pedig
az ALAPVETÉS című fejezet.

Az Alaptörvény kifejezésre juttatja a magyar nemzet tagjainak felelősségét minden magyarért.

A nemzeti szuverenitás megfogalmazása mellett az Alaptörvény kimondja, hogy Magyarország legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.
Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért.

Az Alaptörvény meghatározza Magyarország államformáját: Magyarország független, demokratikus jogállam. Államformája köztársaság.

A közhatalom forrása a nép.

A nép hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

Az Alaptörvény meghatározza Magyarország legfontosabb szimbólumait: a címert, a zászlót, a himnuszt és Magyarország nemzeti ünnepeit, az
ország fővárosát és pénznemét, hivatalos nyelvét.
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Magyarország szuverenitása kiterjed az országban élő magyar állampolgárokra, akiket az országból kiutasítani nem lehet, külföldről bármikor
hazatérhetnek. Magyarország védelmezi állampolgárait. Magyar állampolgár szülők gyermeke születésével megszerzi a magyar állampolgárságot.

A nemzeti szuverenitás alanyi köre kiterjed a világban bárhol élő magyarokra – Magyarország, a magyar állam felelősséget visel értük.

A külső szuverenitás magában foglalja, hogy Magyarország független más szuverén államoktól. A béke és a biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében Magyarország együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével.

Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.

Magyarország közreműködik az európai egység megteremtése érdekében. A csatlakozási és felhatalmazási rendelkezés [E) cikk] kimondja:
Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében – nemzetközi szerződés alapján – az Alaptörvényből eredő egyes
hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolja. Az uniós tagság érdekében Magyarország tehát elfogadja
egyes szuverenitási jogainak korlátozását, amelyet már az előző Alkotmány is tartalmazott.

Elismeri, hogy a közös – uniós – ügyekben, tárgykörökben az Európai Unió joga megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt.

Az államrendszer az Alaptörvényben
Az Alaptörvény az 1–47. cikkekben szabályozza Magyarország államrendszerét. Ezt részben kiegészítik a 48–54. cikkek, amelyek a különleges
jogrendről (rendkívüli állapot, szükségállapot) szólnak. Magyarország Alaptörvényben szabályozott államrendszere lényegét tekintve nem változott
az 1949. évi XX. törvényben szabályozottakhoz képest, amelyet a rendszerváltoztató alkotmányozás keretében 1989–90-ben teljesen átalakítottak.

Az államrendszer szervezetei, azok feladatai és hatáskörük, felépítésük, egymáshoz való viszonyuk kevés kivétellel változatlanul kerültek az
Alaptörvénybe.

Leglényegesebb változás az Alkotmánybíróság szervezetét, hatáskörét, összetételét érintette.

Az Alaptörvény (de már azt megelőzően a Fidesz–KDNP képviselői – élve kétharmados többségükkel – már a régi Alkotmányban is) jelentősen
csökkentette az Alkotmánybíróság hatáskörét, a törvények alkotmányossági felülvizsgálhatóságát. Így például a gazdasági jellegű törvényeket
kivette az Alkotmánybíróság norma-felülvizsgálati hatásköréből. Megszűnt az állampolgároknak az a joga, amely alapján bárki fordulhatott utólagos
normakontrollért az Alkotmánybírósághoz (actio popularis jog), akkor is, ha közvetlenül nem volt érintve a jogszabály rendelkezései által. Ezt követően
ilyen alkotmányossági jogszabály-felülvizsgálatot csak az alapvető jogok biztosa, illetve a kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria
elnöke, valamint a legfőbb ügyész kérhet az Alkotmánybíróságtól.

Bővült viszont az Alkotmánybíróság hatásköre annyiban, hogy a konkrét ügyekben a bíróságok által hozott jogerős ítéletek ellen az érintett felek
alkotmányjogi panaszt nyújthatnak be.

Tizenegyről tizenöt főre emelkedett az alkotmánybírói testület létszáma, elnökét már nem a testület, hanem az Országgyűlés választja meg. Megszűnt
az alkotmánybírók újraválaszthatósága.
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Az államrendszer egészét tekintve fontos változás, hogy az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdése kimondja, hogy: „A magyar állam működése a hatalom
megosztásának elvén alapszik.”

Az államhatalmi szervek elválasztását és a hatalom megosztásának elvét az Alaptörvény hatálybalépése előtt, már az 1990-es évek elején
kimondta az Alkotmánybíróság, a „demokratikus jogállam” rendelkezéséből levezetve. Ennek ellenére fontos demokrácia- és jogállami garancia a
hatalommegosztás elvének deklarálása az Alaptörvényben.

Az Alaptörvénynek az ÁLLAM című fejezetében tizenkét állami szervezeti típust, illetve intézményt szabályozott az alkotmányozó hatalom, alapvetően
ugyanúgy, mint az 1989–90-ben módosított Alkotmány.

Az alaptörvényi szabályozással az alkotmányozó hatalom az Alaptörvénybe foglalva hozza létre (konstituálja) az egyes állami szervezeteket, a
közhatalmat gyakorló állami szervezeti rendszert.

Az Alaptörvényben létrehozott állami szervezetek egymástól független, közhatalmat gyakorló szervezeti típusok, az Alaptörvényben meghatározott
feladatokat látnak el, és a feladataik ellátásához szükséges hatáskörökkel (döntési, jogalkotási, ellenőrzési, ítélkezési stb.) hatalommal rendelkeznek.
Hatáskörüket más állami szervezetek nem vonhatják el. Döntéseiket önállóan hozzák meg, egymás hatalmát – a hatalommegosztás elve alapján –
korlátozzák és ellensúlyozzák, megakadályozva az elválasztott hatalmak koncentrációját (checks and balances).

Az Alaptörvényben létrehozott és szabályozott állami szervezetek és intézmények:

1. Az Országgyűlés

Magyarország legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés – szögezi le az Alaptörvény.

Az Országgyűlés fő feladatai és hatáskörei:

• az Alaptörvény megalkotása és módosítása (alkotmányozó hatalom),

• törvények alkotása (törvényhozó hatalom),

• a központi költségvetés megalkotása és elfogadása (költségvetési hatalom),

• közjogi méltóságok, központi állami szervezetek elnökeinek, vezetőinek a megválasztása, többek között a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság
tagjainak és elnökének, a Kúria elnökének, a legfőbb ügyésznek, az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek, az Állami Számvevőszék
elnökének a megválasztása,

• a miniszterelnök megválasztása, bizalmi szavazás a kormányról,

• dönt hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről, katonai hadműveletekről (belföldön és külföldön),
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• közkegyelmet gyakorol,

• egyéb – az Alaptörvényben és törvényekben meghatározott – feladatokat lát el.

2. A köztársasági elnök

A köztársasági elnök Magyarország államfője, kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Fő feladatai és hatásköre:

• a hadsereg főparancsnoka,

• képviseli Magyarországot,

• törvényt kezdeményezhet,

• kitűzi a választásokat,

• összehívja az Országgyűlés alakuló ülését,

• feloszlathatja az Országgyűlést,

• javaslatot tesz a miniszterelnökre,

• kinevezi a minisztereket,

• megbízza a nagyköveteket és a követeket,

• kinevezi az egyetemi tanárokat és az egyetemek rektorait,

• kitüntetéseket, díjakat adományoz,

• gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát

• stb.

3. A kormány

A kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, felelős az Országgyűlésnek.

A kormány a közigazgatás legfőbb szerve, államigazgatási szerveket hozhat létre, rendeleteket alkot, amelyek törvénnyel nem lehetnek ellentétesek.
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A kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.

A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja. A minisztériumokat külön törvény sorolja fel.

A miniszterelnök meghatározza a kormány általános politikáját. Az Alaptörvénynek ez a rendelkezése a miniszterelnök kiemelt hatalmi jogosítványát
jelenti. Bizonyos értelemben közelít a kancellár típusú demokrácia formájához.

Az országgyűlési képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban–a miniszterelnöki posztra javasolt személy megjelölésével –
bizalmatlansági indítványt nyújthat be (konstruktív bizalmatlansági indítvány).

4. Az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.

Az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából az Alkotmánybíróság vizsgálja:

• a még ki nem hirdetett törvényeket (előzetes normakontroll),

• a kihirdetett jogszabályokat (utólagos normakontroll),

• felülvizsgálja egyedi ügyekben hozott bírói döntések Alaptörvénnyel való összhangját (alkotmányjogi panasz),

• vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését.

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollos hatáskörét lényegesen korlátozza az, hogy hét fontos tárgykörben (a költségvetést, az adózást, a
gazdasági életet érintő jogszabályok esetén) az Alkotmánybíróság nem járhat el, csak korlátozott mértékben és esetekben.

Az Alkotmánybíróság tizenöt főből álló testület, tagjait és elnökét – a tagok közül – az Országgyűlés választja tizenkét évre. Nem lehet újraválasztani
a tagjait.

5. A bíróságok

A bíróságok igazságszolgáltató, ítélkezési feladatokat látnak el. A legfelsőbb bírói szerv a Kúria.

A magyar bírói szervezeti rendszer négyszintű, amely a következőképpen épül fel:

A legalsó szintet a járási, a munkaügyi és közigazgatási bíróságok alkotják, és mivel ez a szervezeti hierarchia legalsó foka, a legtöbb ügy ezen
a szinten indul.

A törvényszékek törvényben meghatározott esetekben első fokon járnak el, másodfokon elbírálják a járási, a munkaügyi és a közigazgatási bíróságok
határozatai elleni fellebbezéseket.
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A hierarchia következő fokán az ítélőtáblák állnak, melyek elbírálják a járásbíróságok és a törvényszékek határozatai elleni fellebbezéseket, és
eljárnak a hatáskörükbe utalt egyéb ügyekben. Jelenleg öt ítélőtábla működik az országban: a Fővárosi, a Debreceni, a Győri, a Pécsi és a Szegedi
Ítélőtábla.

A bírói szervezeti rendszer csúcsán a Kúria áll, amelynek a legfontosabb feladata, hogy irányt mutasson a helyes bírói gyakorlatról, ügyelve arra,
hogy a bírói jogalkalmazás mindenhol egységes legyen. Elbírálja a törvényszékek, illetve az ítélőtáblák döntései ellen benyújtott jogorvoslatot.

A bíróságok döntenek büntetőügyekben, magánjogi vitákban, közigazgatási határozatok törvényességéről, továbbá választási ügyekben.

A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók.

A hivatásos bírákat a köztársasági elnök nevezi ki.

6. Az ügyészség

A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az állam büntető igényének a kizárólagos érvényesítője, képviseli a közvádat a bírósági eljárásban.

Az ügyészség felügyeletet gyakorol a rendőrség nyomozási eljárásával kapcsolatban, és felügyeli a büntetés-végrehajtást.

A legfőbb ügyészt az Országgyűlés választja kilenc évre. A legfőbb ügyész évente beszámol az Országgyűlésnek.

7. Az alapvető jogok biztosa

Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti.

Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott ügyekben hivatalból is eljárhat.

Az alapvető jogok biztosát, valamint a jövő nemzedékek érdekének és a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó két helyettesét az Országgyűlés
választja hat évre.

8. A helyi önkormányzatok

A helyi önkormányzatok a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében működnek. Rendeleteket alkotnak, határozatokat
hoznak a helyi ügyekben.

A helyi önkormányzatok meghatározzák saját költségvetésüket, döntenek a helyi adókról.

A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti.

9. Az Alaptörvényben létrehozott és szabályozott további állami szervek és intézmények:
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• a Magyar Nemzeti Bank, amely Magyarország központi bankja,

• az Állami Számvevőszék, az Országgyűlés pénzügyi és gazdálkodási ellenőrző szerve,

• a Magyar Honvédség,

• a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok.

Az alapvető értékek és jogok az Alaptörvényben
A legnagyobb különbség az 1949. évi XX. törvény (1989–90-ben alapvetően átalakított rendszerváltoztató) Alkotmány és a 2012. január 1-jétől
hatályba lépett Alaptörvény között az alapvető értékek és az alapvető jogok és kötelességek meghatározásában van.

Míg a rendszerváltoztató Alkotmány (1989–1990) szűkszavú preambulummal rendelkezett arról, hogy hazánk új Alkotmányának elfogadásáig
(az átmenetiségre és az új Alkotmány elfogadásának szükségességére utalva) az Alkotmány szövegét a békés átmenet elősegítése érdekében
(kihirdetve és hatályba lépett 1989. október 23-án!) a következő társadalmi elveket határozza meg: többpártrendszer, parlamenti demokrácia,
szociális piacgazdaság és jogállam.

A preambulum 1990 nyarán vált véglegessé, az akkori módosítás alapján kikerült az 1989. október 23-i preambulumból „a polgári demokrácia és a
demokratikus szocializmus” elveire utalás, amely az 1989. szeptemberi nemzeti kerekasztal-tárgyalásokon kialakult kompromisszum alapján került
a preambulumba.

A záró rendelkezésekkel együtt az Alkotmány 79 paragrafusból állt, menet közben mintegy húsz paragrafussal bővült (pl. 70/A–K. §-ok).

Összességében megállapítható, hogy a rendszerváltó Alkotmány rövid, szűkszavú, csak a legfontosabb tárgyköröket szabályozó alkotmány volt,
nagyon rövid preambulummal, ugyanakkor kielégítően szabályozta – szakítva a diktatórikus szocializmus alkotmányos berendezkedésével – egy
demokratikus jogállam alkotmányos rendszerét.

Az Alaptörvény ezzel szemben rendkívül terjedelmes bevezető részeket tartalmaz. A Nemzeti hitvallás című rész, amely preambulumnak tekinthető,
huszonöt bekezdésből áll, ezt követi az Alapvetés című fejezet, amely (nagybetűkkel jelölve) A-tól T-ig terjedően, később a terjedelmes U) cikkel
kiegészítve 21 önálló cikket foglal magában. Az Alaptörvény harmadik nagy része a Szabadság és felelősség címet viseli, és (római számokkal
jelölve) I–XXXI. cikket tartalmaz.

Az Alaptörvénynek az első három része, a Nemzeti hitvallás, az Alapvetés és a Szabadság és felelősség tartalmazza az alapvető értékeket, az
alapvető jogokat és az alapvető kötelességeket.

A Nemzeti hitvallás tartalma alapján egy preambulum, bevezető az Alaptörvényhez. Műfaját tekintve: felelősséggel kinyilvánított nyilatkozat és
hitvallás az Alaptörvényt elfogadó képviselők részéről, a magyar nemzet nevében.

A legfontosabb deklarált értékek
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A Nemzeti hitvallásban megfogalmazott értékek a két alkotmányozó párt (a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt) képviselőinek és pártjaik
ideológiájának megfelelő értékrendszert fejezik ki: a nemzeti elkötelezettséget, a konzervatív és a kereszténydemokrata értékeket. Az Alaptörvény
elismeri továbbra is a klasszikus liberális értékeket és a bővülő szabadságjogokat, a szociális állam és jogrend elveit, de ezeken túlmenően a nemzeti,
konzervatív, a polgári és keresztény értékrendszert képviseli, illetve tartalmazza. Az Alaptörvény negyedik módosításával pedig élesen elhatárolódik a
szocialista rendszertől, kimondva, hogy: „az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jog uralmán alapuló
állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a
kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem évülő
felelősséggel tartoznak.” (Lásd Alaptörvény U) cikke.) Az elhatárolódás élességén túl, erős ideológiai töltéssel, részletes történelmi visszatekintéssel
sorolja fel az Alaptörvény U) cikke a kommunista diktatúra, a volt állampárt és azok vezetőinek bűnösségét és büntethetőségük el nem évülését.56

A preambulumként funkcionáló Nemzeti hitvallás részben történeti visszatekintés, a dicső múlt felemlítése, a kereszténység nemzetmegtartó
szerepének elismerése, egyedülálló nyelvünk, a magyar kultúra és a velünk élő nemzetiségek nyelvének és kultúrájának az elismeréséről szól.

Ezt az értékrendet a Büszkék vagyunk, Ígérjük, Vállaljuk, Valljuk, Hisszük stb. kezdetű mondatok és deklarációk tartalmazzák:

• Büszkék vagyunk a Szent István-i örökségre.

• Őseinkre, akik az országunk megmaradásáért, függetlenségéért, a szabadságért küzdöttek.

• Büszkék vagyunk arra, hogy évszázadokon át harcokban védte népünk Európát.

• Vállaljuk nyelvünket, a magyar kultúrát, a nemzetiségek nyelvét és kultúráját.

• Nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.

• Vállaljuk, hogy az államok közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság.

• Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát.

• Tagadjuk a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrát és annak bűneit.

• Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt.

• Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között.

Alapvető jogok és szabadságok

Az alapvető jogok és szabadságok katalógusát a SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG című fejezet tartalmazza leginkább.

56 Az Alaptörvény U) cikkét beiktatta a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása, 3. cikk. Hatályos 2013. IV. 1-jétől.
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Elismert és alkotmányosan deklarált jogok:

• Az EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani.

• Az emberi méltóság sérthetetlen.

• Tilos a kínzás, az embertelen, megalázó bánásmód.

• Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

• Mindenkinek joga van a magánélet, a családi élet, a jó hírnév tiszteletéhez, a személyes adatok védelméhez.

• Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és vallás szabadságához, a békés gyülekezéshez.

• Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

• Magyarország védi a sajtószabadságot.

• Mindenkinek joga van szervezetek, egyesületek, pártok alapításához.

• Mindenkinek joga van a művelődéshez, a tudományos kutatás és a művészeti alkotás szabadságához, a munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához.

• Az Alaptörvény elismeri a tulajdonhoz és az örökléshez való jogot.

• A törvény előtt mindenki egyenlő.

• Magyarország védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket, a fogyatékkal élőket.

• Az Alaptörvény deklarálja a szülők és a gyermekek jogait, a rászoruló szülőkről való gondoskodás kötelességét.

• Magyarország törekszik a szociális biztonság megteremtésére.

• A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők.

• A haza védelme minden állampolgár kötelessége.

• Stb.

Az Alaptörvényben biztosított alapvető jogok és szabadságok katalógusa lényegileg tartalmazza a demokratikus jogállamokban elismert alapvető
jogokat.
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AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ ÉRTÉKEI
Magyarország 2004. május 1-jétől tagja az Európai Uniónak. A csatlakozást – a 2003. április 12-én megtartott népszavazáson – a részt vevő 3,6
millió állampolgár 83,76%-a támogatta.

Magyarország ezzel az Európai Unió huszonötödik államává vált. Bulgária és Románia 2007-től váltak az Európai Unió tagállamaivá. 2013 júliusától
– Horvátország felvételével – az Európai Unió huszonnyolc európai ország és állam uniójaként működik.

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással részévé vált:

• az Európai Unióhoz tartozó nemzetállamok közösségének,

• az EU értékközösségének,

• a nemzetállamok közös szervezeti és döntéshozó rendszerének,

• az EU jogrendszerének.

Az Európai Unió (a továbbiakban az Unió) demokratikus jogállamok demokratikus szervezete.

Az Unió felépítésének és működésének fő elvei:

• A hatáskör-átruházás (lásd az Alaptörvény ALAPVETÉS című fejezetének E) cikkét) alapján Magyarország az Alaptörvényből eredő egyes
hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolja az Unió intézményein keresztül, vagyis az Unió csak a ráruházott hatáskörök határain belül
jár el. Az ún. uniós hatáskörökön túl a tagállamok önállóan járnak el (például az oktatási rendszer, az adórendszer).

• A tagállamoknál maradó hatáskörök sérthetetlenségének elve a tagállamok szuverenitásának elismerése.

• A szubszidiaritás elve, amely szerint azokon a területeken, amelyek nem tartoznak az Unió kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor jár el, ha
a tagállamok sem központi, sem regionális szinten nem tudják az Unió közös céljait megvalósítani.

• Az arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a szerződések célkitűzéseinek
eléréséhez szükségesek.

• Az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul, mondja ki az Alapszerződés.

• Az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamenten keresztül valósul meg.

• Az Európai Tanácsban az állam-, illetve a kormányfők, a Tanácsban pedig a tagállamok kormánya látja el a képviseletet.
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• Az Unió további szervezetei: az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank, a Számvevőszék.

Az Unió tehát demokratikus tagállamok szervezete, amelynek működése a fenti demokratikus elvek alapján történik.

Az Európai Unió alapvető és közös értékei

Az Európai Unióról szóló szerződés preambuluma leszögezi, hogy Európa kulturális, vallási és humanista örökségéből eredő, az ember sérthetetlen
és elidegeníthetetlen jogai a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság.

Az Unió célja a béke, az általa vallott értékek és az Unió népei jólétének előmozdítása. Az Alapszerződés 2. cikke rögzíti: „Az Unió az emberi
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez
tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés
tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.”

A 2. cikk az Alapszerződés kiemelten fontos értékkatalógusát tartalmazza, egy tucatnyi uniós értékkategória megnevezésével.

Az Alapszerződés 7. cikke lehetővé teszi – most nem részletezett – eljárás indítását és ajánlások elfogadását azon tagállammal szemben, amelyik
megsérti a 2. cikkben felsorolt alapvető értékeket.

Hosszadalmas eljárásban, több szervezeten keresztül legvégső soron az Unió alapvető értékeit sértő tagállam egyes jogait felfüggesztheti, beleértve
a Tanácsban (amely a tagállamok miniszteri szintű képviselőiből áll, s nem azonos az Európai Tanáccsal) megillető szavazati jogát is.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Unió Alapjogi Chartáját a 2007. december 12-én az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Strasbourgban fogadta el és ünnepélyesen
hirdette ki.

Az Alapjogi Charta a szerződésekkel azonos kötőerővel rendelkezik. A Charta által elismert alapvető jogok:

• az emberi méltóság sérthetetlensége,

• az élethez való jog, a halálbüntetés tilalma,

• a személyi (testi és szellemi) sérthetetlenséghez való jog,

• a kínzás és embertelen bánásmód és büntetés, a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma,

• a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog,

• a magán- és a családi élet tiszteletben tartása,
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• a személyes adatok védelme,

• a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jog,

• a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság,

• a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, a tömegtájékoztatás szabadsága,

• a gyülekezés és az egyesülés szabadsága,

• a művészet, a tudomány szabadsága,

• az oktatáshoz való jog,

• a foglalkozás megválasztásának szabadsága,

• a vállalkozás szabadsága,

• a tulajdonhoz való jog,

• a törvény előtti egyenlőség joga és a megkülönböztetés tilalma,

• a szociális biztonsághoz és a szociális segítségnyújtáshoz való jog,

• az ártatlanság vélelme, a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog,

• az uniós polgárok joga a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz

• stb.

Magyarország polgárai számára tehát nemcsak Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország által elfogadott emberi jogi nemzetközi egyezmények,
hanem az Európai Unió Alapjogi Chartája is biztosítja a demokratikus jogállamokban elismert alapvető emberi jogokat és szabadságokat.57

57 Forrás: Az Európai Unió Hivatalos Lapja. C83. 2010/C 83/01. Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetben.
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Pennsylvania State
University Press

Schmitt, Carl 1928 Die Diktatur Die
Diktatur: von
den Anfängen
des modernen
Souveränitätsgedankens
bis zum
proletarischen
Klassenkampf

Berlin Duncker und
Humblot

Schumpeter,
Joseph Alois

1942, 2008 Capitalism,
Socialism, and
Democracy

New York, London
New York,

Először: Harper &
Brothers, legutóbb:
Harper Perennial

Selznick, Philip 1952 The Organizational
Weapon

New York A Study of
Bolshevik Strategy
and Tactics.
McGraw-Hill

Simon, Herbert
Alexander

1947 Administrative
behavior: a study
of decision-making
processes in
administrative
organization

New York MacMillan

Simon, Herbert
Alexander

1983 Reason in Human
Affairs

Stanford Stanford University
Press

Taylor, Charles
Lewis

1983 Why Governments
Grow? Measuring
Public Sector Size

Beverly Hill Sage

Truman, David B. 1962 The governmental
process: political
interests and public
opinion

New York Knopf
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Turner, Ralph H. –
Killian, Lewis M.

1972, 1966 Collective Behavior.
Második kiadás,
Weiner, Myron:
Modernization; the
dynamics of growth

Englewood Cliffs,
New York

Prentice-Hall, Basic
Books
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C. függelék - Irodalom az 5. fejezethez
Az amerikai strukturalista-funkcionalista irányzat politikai rendszerfelfogásának ismertetéséhez felhasznált fontosabb művek:

Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Almond, Gabriel A. 1956 Comparative

Political Systems
Journal of Politics
XVII.

Almond, Gabriel A.
– Coleman, James
Smoot

1960 The Politics of the
Developing Areas

Princeton, N.Y. Princeton
University Press

Almond, Gabriel A. 1965 A Developmental
Approach to
Political Systems

World Politics XVII.
No. 2.

183–214.

Almond, Gabriel A.
– Verba, Sidney

1963 Civic Culture.
Politikai rendszerek
és politikai kultúrák
összehasonlító
elemzése

Princeton
University Press

Apter, David A. November 1958 A Comparative
Method for the
Study of Politics

American Journal
of Sociology LXIV.
No. 3.

221–237.

Binder, Leonard 1962 Iran: Political
Development in a
Changing Society

Berkeley, California University of
California Press

Catlin, Georg E. G. 1962 Systematic Politics Toronto, Canada University of
Toronto Press

David E. Apter – H.
Eckstein

1963 Comparative
Politics. The Free
Press of Glencoe.
Politikai rendszerek
empirikus elemzése

New York

Dahl, Robert A. 1963 Modern Political
Analysis

Englewood Cliffs,
N.Y.

Prentice-Hall
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Deutsch, Karl W. 1963 The Nerves of
Government

New York

Deutsch, Karl W. 1970 Politics and
Government

Boston Houshton, Mifflin
Company

Easton, David 1963 The Political
Systems

New York Alfred A. Knopf

Easton, D. April, 1957 An Approach to an
Analysis of Political
Systems

World Politics IX.
No. 3.

81–94.

Easton, D. 1965 A Framework for
Political Analysis

Englewood Cliffs
N.Y.

Prentice-Hall

Easton, D. 1965 A System Analysis
of Political Life

New York, Wiley

Eisenstadt, Samuel
Noah

1963 The Political
Systems of
Empires.
Összehasonlító
politikai
rendszerelemzés
és a politikai
rendszerek
tipológiája

London, New York The Free Press of
Glencoe

Eldersveld, Samuel
J.

1964 Political Parties: A
Behavioral Analysis

Chicago R. McNally (Rand
McNally, Political
Science Series)

Jouvenel, Bertrand
de

1963 The Pure Theory of
Politics

New Haven Yale University
Press

Kautsky, John H. 1962 Political Change in
Underdeveloped
Countries

New York Humanites Press
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LaPalombara,
Joseph (eds.)

1963 Bureaucracy
and Political
Development

Princeton
University Press

Lipset, Seymour
Martin

1959 Political Man New York Doubleday and Co.

Lipset, Seymour M. 1963 The First New
Nation

New York Basic Books

Merriam, Charles
E.

1945 Systematics Politics Chicago University of
Chicago Press

Merton, Robert K. 1957 Social Theory and
Social Structure

Glencoe The Free Press

Miller, J. D. B. 1964 The Nature of
Politics

New York Atheneum

Mitchell, William C 1962 The American
Policy. Az amerikai
politikai rendszer
elemzése az
eastoni és az
almondi analitikus
munkamodell
alapján.

New York The Free Press of
Glencoe

Parsons, Talcott 1954 Essays in
Sociological Theory

Glencoe, Illinois The Free Press

Parsons, Talcott 1960 Structure and
Process in Modern
Society

Glencoe, Illinois The Free Press

Parsons, Talcott 1951 The Social System Glencoe, Illinois The Free Press
Shils, Edward A. 1962 Political

Development in the
New States

New York Humanites Press

Wiseman, H. W. 1966 Political Systems.
(Some Sociological
Approaches)

New York Frederick A.
Praeger Publishers
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D. függelék - Irodalom a 6. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Allerbeck, K. R.
– Kaafe, M. –
Klingemann, H. D.

1979/4. Ideologie,
ideologische
Beteiligung
und politische
Sozialisation

PVS

Althusser, Louis 1974 Ideologie und
ideologische
Staatsapparate

Marxismus Digest 30–44.

Bell, Daniel 1962 The End of
Ideology

New York

Berger, Peter –
Luckmann, T.

1975 A valóság
társadalmi
konstrukciója.
Tömegkomm...

Kutatóközpont
Kiadványa

Giddens, Anthony 1999 A harmadik út. A
szociáldemokrácia
megújulása

Agora Marketing

Gouldner, Alvin 1976 The Dialectic
of Ideology and
Technology

London

Ludassy Mária 1977/10. Az ideológusok Világosság
Luhmann, Niklas 1974 Positives Recht

und Ideologie.
In: Soziologische
Aufklärung Band 1.

Westdeutscher
Verlag

Auflage 178–203.

Lukács György 1976 A társadalmi lét
ontológiájához

Magvető

Mannheim, Karl 1929 Ideologie und
Utopie

Bonn
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Schlett István 1982/2. A politikai
ideológiákról

Társadalmi Szemle

Szabó Miklós 1978/5. Állapotideológiák
és jövőideológiák

Világosság
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E. függelék - Irodalom a 7/1. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Aron, Raymond Ford.: Csizmadia

Sándor
1994 Tanulmány a

szabadságjogokról
Pécs Raymond Aron

Társaság –
Tanulmány Kiadó

Barta Róbert 1998 Az angol
liberalizmus
eszméi és politikai
intézményrendszere
In: Múltunk.
Politikatörténeti
folyóirat, XLIII.
Évfolyam 3–4. sz.

Budapest 226–255

Bentham, Jeremy 1776, 2008 A fragment on
government

Első kiadás
London, legutóbbi
kiadás: Clarendon

Oxford N.Y.

Bentham, Jeremy 1789, 2007 An introduction
to the principles
of morals and
legislation

Első kiadás:
London, legutóbbi
kiadás: Dover

Publications,
Mineola, N.Y.

Bogár László 1990 Egy modernizációs
stratégia. In:
Valóság

A Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat havi
folyóirata, 3. sz.

1–10.

Bródy András 1990 Tűnődés egy
indulatos röpirat
kapcsán. In:
Valóság.

A Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat havi
folyóirata, 3. sz.

11–15.

Constant, Benjamin Válogatta: Ludassy
Mária, ford.:
Csepeli Réka,

1997 A régiek és
a modernek
szabadsága

Atlantisz
Könyvkiadó
Mesteriskola
sorozat
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Jancsó Júlia, Kiss
Zsuzsa, Réz Pál

Constant, Benjamin legutóbbi kiadás:
1818, 2006, 2003

Principes
de politique
applicables à tous
les gouvernements.
Első kiadás
angolul: Principles
of politics
applicable to all
governments

Párizs Indianapolis Hachette
Littératures
legutóbbi kiadás:
Liberty Fund

Eötvös József
Friedman, Milton —
Friedman, Rose

Ford. Suzanne M.
Bősze

1981, 1980, 1996 A XIX. század
uralkodó
eszméinek
befolyása az
államra I–II. A
szabad választás
Free to Choose.
Secker&Warburg.
Kapitalizmus és
szabadság.

Budapest London
Milton Florida–
Budapest

Magyar Helikon
Friedman
Akadémiai Kiadó
MET Publishing
Corp

Fukuyama, Francis Ford.: Tomori
Gábor

2006 Amerika válaszúton
– Demokrácia,
hatalom és
neokonzervatív
örökség

Budapest Századvég Kiadó

Fukuyama, Francis Ford.: Konok István 1990 A történelem vége?
In: Valóság

A Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat havi
folyóirata, 3. sz.

16–31.

Fukuyama, Francis Ford.: Kitta Gergely 2005 Államépítés –
Kormányzás és
világrend a 21.
században

Budapest Századvég Kiadó
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Gergely Jenő 1998 Katolicizmus és
liberalizmus. In:
Múltunk

Budapest Politikatörténeti
folyóirat, XLIII.
évfolyam, 3–4. sz.

201–225.

Gray, John Ford.: Nagy László
Ábel

1996 Liberalizmus Pécs Tanulmány Kiadó

Gray, John Ford.: Melegh Attila 1991 A
poszttotalitarizmus
fogalma, válfajai,
korlátai és a
civil társadalom
újjászületése.
In: Századvég
– Liberalizmus
egykor és ma, 1.
sz.

Századvég Kiadó 7–18.

Habermas, Jürgen
– Ratzinger,
Joseph

Ford.: Horváth
Károly

2007 A szabadelvű állam
morális alapjai (A
szekularizálódás
dialektikája az
észről és vallásról)

Budapest Barankovics István
Alapítvány –
Gondolat

Hayek, Friedrich A.
von

1991 Út a szolgasághoz Budapest Közgazdasági és
Jogi Kiadó

Hobhouse, Leonard
Trelawney

Meadowcroft, J. 1911, 1994, 1921 Liberalism.
Liberalism and
Other Writings.
Liberalizmus

Első kiadás:
London, legutóbbi
kiadás: Cambridge,
Budapest

University Press,
Világirodalom

Kekes, John Ford.: Balázs
Zoltán

1999 A liberalizmus ellen Budapest Európa
Könyvkiadó.
Felsőoktatási
tankönyv.

Keynes, John
Maynard

Ford.: Erdős Péter 1965 A foglalkoztatás, a
kamat és a pénz
általános elmélete

Budapest Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó
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Kis János 1997 Az állam
semlegessége

Budapest Atlantisz
Könyvkiadó

Kis János 1991 Szabadság,
egyenlőség. In:
Századvég –
Liberalizmus
egykor és ma

Századvég Kiadó,
1. sz.

68–75.

Lévai Csaba 1998 Az amerikai
liberalizmus
alakváltozásai
az amerikai
történelemben és
történetírásban. In:
Múltunk.

Budapest Politikatörténeti
folyóirat, XLIII.
évfolyam, 3–4. sz.

256–298.

Locke, John Ford.: Endreffy
Zoltán

1986 Értekezés a polgári
kormányzatról

Budapest Gondolat
Könyvkiadó

Locke, John 1982 Levél a vallási
türelemről

Budapest Akadémiai Kiadó

Ludassy Mária 1991–1992 Az angolszász
liberalizmus
klasszikusai. 2.
kötet.

Budapest Atlantisz Kiadó

Manent, Pierre Ford.: Szécsényi
Mária

1991 A liberalizmus
helyzete. In:
Századvég –
Liberalizmus
egykor és ma. 1.
sz.

Századvég Kiadó 39–54.

Manent, Pierre Ford.: Babarczy
Eszter

1994 A liberális gondolat
története – Tíz
előadás

Pécs Tanulmány Kiadó

Mill, John Stuart Ford.: Pap Mária 1983 A szabadságról.
Téka sorozat.

Bukarest Kriterion
Könyvkiadó
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Mill, John Stuart Ford.: Jánosi
Ferencz

1861, 2007, 1867 Considerations
on representative
government. Első
kiadás. magyarul: A
képviseleti kormány

London Pest legutóbbi kiadás:
Dodo Press, Emich

Montesquieu,
Charles-Louis de

Ford.: Csécsy Imre,
Sebestyén Pál

2000 A törvények
szelleméről.
Sapientia humana
sorozat

Budapest Osiris Kiadó–
Attraktor Kft.

Musto, Stefan 1991 Liberalizmus
egykor és ma.
In: Századvég
– Liberalizmus
egykor és ma. 1.
sz.

Századvég Kiadó 5–6.

Németh G. Béla 1991 A magyar
liberalizmus
eszmetörténete.
In: Századvég
– Liberalizmus
egykor és ma. 1.
sz.

Századvég Kiadó 108–122.

Popper, Sir Karl
Raimund

2001 A nyitott társadalom
és ellenségei

Budapest Balassi Kiadó

Rawls, John Ford.: Krokovay
Zsolt

1997 Az igazságosság
elmélete. Osiris
könyvtár – Politikai
gondolkodók
sorozat

Budapest Osiris Kiadó

Rawls, John 1993 Political Liberalism New York Columbia
University Press

Röpke, Wilhelm 1996 Civitas humana:
emberséges
társadalom,

Budapest Kráter
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emberséges
gazdaság

Röpke, Wilhelm Bilek Rudolf
fordításában

1940, 1959 Budapesten Akadémiai Kiadó,
Közgazdasági és
Jogi Kiadó

Szabó Miklós 1991 A liberalizmus
a mai
Magyarországon.
In: Századvég
– Liberalizmus
egykor és ma. 1.
sz.

Századvég Kiadó 138–144.

Szacki, Jerzy Ford.: Szamay
Ilona

1999 Liberalizmus a
kommunizmus után

Budapest Balassi Kiadó

1991 Századvég –
Liberalizmus
egykor és ma. 1.
szám

Századvég Kiadó .

Takács Péter Takács Péter 2007 A liberalizmus
és a liberális
állam eszméje. In:
Államelmélet I.

Budapest Szent István
Társulat, az
Apostoli Szentszék
Könyvkiadója

240–270

Tocqueville, Alexis
de

Ford.: Ádám Péter,
Frémer Jusztina,
Kiss Zsuzsa,
Martonyi Éva

1841, 1993 A demokrácia
Amerikában.
Legújabb kiadás:
Az amerikai
demokrácia

Buda, Budapest Európa Könyvkiadó

Tocqueville, Alexis
de

Ford.: Hahner Péter 1994 A régi rend és a
forradalom. Circus
Maximus sorozat

Budapest Atlantisz
Könyvkiadó
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F. függelék - Irodalom a 7/2. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Constant, Benjamin Ford.: Csepeli

Réka, Jancsó Júlia,
Kiss Zsuzsa, Réz
Pál. Válogatta:
Ludassy Mária

1997 A régiek és
a modernek
szabadsága.Mesteriskola
sorozat

Atlantisz
Könyvkiadó

Gergely Jenő 1993 A
keresztényszocializmus
Magyarországon
(1924–1944)

Typovent Kiadó

Gergely Jenő 1994 Keresztényszociális
mozgalom és
keresztényszociális
szakszervezetek
Magyarországon.
In: Magyar
Konzervativizmus.
Hagyomány és
jelenkor

Budapest Batthyányi Lajos
Alapítvány

91–102.

Kontler László 2000 Konzervativizmus
1593–1872.
Szöveggyűjtemény

Budapest Osiris kiadó

2004. február Konzervatív körút.
In: Közpolitika.
Közéleti folyóirat

a Századvég
Politikai Iskola
folyóirata, új
folyam, V.

5–57.

Körösényi András 1989 Liberális vagy
konzervatív
korszakváltás?
Gyorsuló Idő
sorozat

Budapest Magvető Kiadó
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Mannheim Károly Ford.: Kiss Endre 1994 A
konzervativizmus.
Tanulmány a tudás
szociológiájáról. A
Társadalomtudomány
Klasszikusai
sorozat

Cserépfalvi kiadó

Mannheim Károly Ford.: Mezei I.
György

1996 Ideológia és utópia.
Mesteriskola
sorozat

Budapest Atlantisz
Könyvkiadó

Nisbet, Robert Ford.: Beck András 1996 Konzervativizmus:
álom és valóság

Pécs Tanulmány Kiadó

Quinton, Anthony Ford.: Beck András 1995 A tökéletlenség
politikája. Az
angol konzervatív
gondolkodás
vallásos és
szekuláris
tradíciója Hookertől
Oakeshottig

Pécs Tanulmány Kiadó

Scruton, Roger Ford.: Jónás Csaba 1995 Mi a
konzervativizmus?
Válogatott esszék.
Osiris Könyvtár
sorozat

Budapest Osiris Kiadó

Szendrey Tamás 1994 A
keresztényszociális
gondolat mint
konzervatív
világszemlélet.
In: Magyar
Konzervativizmus.
Hagyomány és
jelenkor

Budapest Batthyányi Lajos
Alapítvány

83–89.
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Takács Péter Takács Péter 2007 A konzervativizmus
és a konzervatív
állameszmény. In:
Államelmélet I.

Budapest Szent István
Társulat, az
Apostoli Szentszék
Könyvkiadója

271–289.

Tocqueville, Alexis
de

Ford.: Hahner Péter 1994 A régi rend és a
forradalom. Circus
Maximus sorozat

Atlantisz
Könyvkiadó

Tőkéczki László Tőkéczki László 1998. augusztus
19., 1994

A konzervativizmus
jövője – értékőrzés
a jólét erkölcsi
relativizmusa
idején. In: Magyar
Nemzet, Magyar
Konzervativizmus.
Hagyomány és
jelenkor

Budapest Batthyányi Lajos
Alapítvány

9.

Varga Csaba A politikaelméleti
háromszög
értelmezése
(Körösényi András:
Liberális vagy
konzervatív
korszakváltás).

In: Konzervatív
Szemle. Elméleti
módszertani
folyóirat, 1994/1.
sz.

135–136.
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G. függelék - Irodalom a 7/3. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Bernstein, Eduard Ford.: Réthelyi

Károlyné
1989 A szocializmus

előfeltételei és a
szociáldemokrácia
feladata

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Bernstein, Eduard,
Bihari Mihály

Ford.: Migray
József

1922, 2005/2. sz. Mi a szocializmus?
Szocializmuselméletek
és -ideológiák

Budapest Népszava
Könyvkereskedés
kiadása. In:
Confessio – A
Magyarországi
Református Egyház
Figyelője, XXIX.
évfolyam

17–26.

Buharin, Nyikolaj
Ivanovics

1921 A kommunisták
programja

Wien Druck Elbemühl

Buharin, Nyikolaj
Ivanovics

1922 A kommunizmus
ábécéje

Wien Arbeiter
Buchhandlung

Cole, George
Douglas Howard

Ford.: Kacsoh
Bálint

1961 Az angol
szövetkezeti
mozgalom
egy szocialista
társadalomban

Budapest Szövetkezetek
Országos
Szövetségének
szövetkezeti kutató
csoportja

Engels, Friedrich 1970, 1982,
(1883–1889)

A család, a
magántulajdon és
az állam eredete. A
kiadás alapja. Karl
Marx és Friedrich
Engels művei 21.

Budapest,
Budapest

Kossuth
Könyvkiadó,
Kossuth
Könyvkiadó

21–157.

Fejtő Ferenc Ford.: Görög Lívia 1996 Szociáldemokrácia
tegnap, ma, holnap

Budapest Belvárosi
Könyvkiadó. A
Duna-parttól a
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Szajna-partig
sorozat

Giddens, Anthony Ford.: Battyán
Katalin

1999 A harmadik út – a
szociáldemokrácia
megújulása

Agóra Marketing
Kft.

Gramsci, Antonio Ford.: Betlen János Az új fejedelem
– Jegyzetek
Machiavellihez

Magyar Helikon 1977

Harsányi Iván –
Ormos Mária

2001 Mussolini/Franco Pannonica Kiadó

Haskó Katalin 2001 Utópista szocialista
társadalomelméletek
a XIX. század
első felében. In:
Tanulmányok
a szocializmus
történetéről.
Múltunk.

Politikatörténeti
folyóirat, 2–3. sz.

21–43.

Held, David 1995 Democracy and the
global order: from
the modern state
to cosmopolitan
governance

Cambridge Polity Press

Hobsbawm, Eric
John

Ford.: Zinner Judit 1978 A tőke kora (1848–
1875)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Hülvely István 2001 A
szociáldemokrácia
szocializmusértelmezésének
változásai a
radikalizmustól
a modern
pragmatizmusig.
In: Tanulmányok
a szocializmus

Politikatörténeti
folyóirat, 2–3. sz.

44–85.
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történetéről.
Múltunk.

Kautsky, Károly
(Karl)

Ford.: Schöner
Dezső

1919 A proletárság
diktatúrája

Budapest Népszava
Könyvkereskedés
kiadása

Krausz Tamás –
Ormos Mária

1999 Hitler/Sztálin Budapest Pannonica Holding
Rt.

Kropotkin,
Péter (Pjotr
Alekszejevics)

Ford.: Dr. Madzsar
József

1924 Kölcsönös
segítség mint
természettörvény

Budapest Népszava
Könyvkereskedés
kiadása

Laski, Harold
Joseph

1925 A grammar of
politics

New Haven Yale University
Press

Lassalle, Ferdinand Ford.: Kunfi
Zsigmond

1919 Alkotmány,
szocializmus,
demokrácia

Budapest Révai

Lenin, Vlagyimir
Iljics

1964 A kapitalizmus
fejlődése
Oroszországban.
V. I. Lenin Összes
művei 3.

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Lenin, Vlagyimir
Iljics

1971 Állam és
forradalom: a
marxizmus tanítása
az államról és
a proletariátus
feladatai a
forradalomban

Budapest Sajtó alá rendezte
a marxizmus–
leninizmus
klasszikusainak
szerkesztősége,
Kossuth Kiadó.
A marxizmus–
leninizmus
klasszikusainak
kiskönyvtára 16.

Lenin, Vlagyimir
Iljics

1979 Az imperializmus
mint a kapitalizmus
legfelsőbb foka.
(Népszerű

Budapest Kossuth
Könyvkiadó
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tanulmány) V.
I. Lenin Összes
művei 27. (1915.
augusztus – 1916.
június)

Lenin, Vlagyimir
Iljics

1962, 1974 A „baloldaliság” –
a kommunizmus
gyermekbetegsége.
A Marxizmus–
Leninizmus
Klasszikusainak
Kiskönyvtára, 2.
kötet. A fordítás
megegyezik: V.
I. Lenin Összes
művei 41. (1920.
május – november)

Budapest,
Budapest

Kossuth
Könyvkiadó,
Kossuth
Könyvkiadó,

1–99.

Lenin, Vlagyimir
Iljics

1968, 1964 Mi a teendő?
– Mozgalmunk
égető kérdései.
A Marxizmus–
Leninizmus
Klasszikusainak
Kiskönyvtára, 11.
kötet. A fordítás
megegyezik: V.
I. Lenin Összes
művei 6. (1902.
január – augusztus)

Budapest,
Budapest

Kossuth
Könyvkiadó,
Kossuth
Könyvkiadó

1–176.

Lukács György Ambrus János 1982 A szocializmus mint
radikális, kritikai
reformok kora. In:
Curriculum vitae

Budapest Magvető
Könyvkiadó

374–379.

Lukács György Ford.: Eörsi István 1976 A társadalmi lét
ontológiájáról

Budapest Akadémiai Kiadó
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Lukács György 1971 Történelem és
osztálytudat

Budapest Magvető
Könyvkiadó

Luxemburg, Rosa Ford.: Glavina
Zsuzsa, Nyilas
Vera, Rózsa István

1983 Marxizmus,
szocializmus,
demokrácia.
(Tanulmányok,
cikkek, beszédek.)

Budapest Gondolat
Könyvkiadó

Marcuse, Herbert Ford.: Józsa Péter 1990 Az egydimenziós
ember

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Marx, Karl –
Engels, Friedrich

1962, 1959 A kommunista
kiáltvány. A
Marxizmus–
Leninizmus
Klasszikusainak
Kiskönyvtára, 1.
kötet. A fordítás
megegyezik: A
Kommunista Párt
kiáltványa; Karl
Marx és Friedrich
Engels művei 4.
(1846–1848)

Budapest,
Budapest

Kossuth
Könyvkiadó,
Kossuth
Könyvkiadó

437–470.

Marx, Karl –
Engels, Friedrich

1963 A német ideológia.
Karl Marx és
Friedrich Engels
művei 3. (1845–
1846)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Marx, Karl 1959 A filozófia
nyomorúsága.
Válasz Proudhon
úrnak „A
nyomorúság
filozófiájá”-ra. Karl
Marx és Friedrich

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

59–174.
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Engels művei 4.
(1846–1848)

Marx, Karl 1969 A gothai program
kritikája. Karl Marx
és Friedrich Engels
művei 19. (1875–
1883)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

9–30.

Marx, Karl 1957 A hegeli jogfilozófia
kritikájához. Karl
Marx és Friedrich
Engels művei 1.
(1839–1844)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

378–391.

Marx, Karl, Marx,
Karl

1967, 1968,
1974, 1957

A tőke. Karl Marx
és Friedrich Engels
művei 23–25., A
zsidókérdéshez.
Karl Marx és
Friedrich Engels
művei 1. (1839–
1844)

Budapest,
Budapest

Kossuth
Könyvkiadó,
Kossuth
Könyvkiadó

349–377.

Marx, Karl 1981 Gazdasági-filozófia
kéziratok 1844-
ből. Karl Marx és
Friedrich Engels
művei 42. (1844–
1848)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

41–155.

Marx, Karl 1975, 1962 Louis Bonaparte
Brumaire
tizennyolcadikája.
A Marxizmus–
Leninizmus
Klasszikusainak
Kiskönyvtára, 23.
kötet. A fordítás
megegyezik: Karl

Budapest,
Budapest

Kossuth
Könyvkiadó,
Kossuth
Könyvkiadó

101–196.
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Marx és Friedrich
Engels művei 8.
(1851–1853)

Miller, David 1995 On Nationality Oxford Clarendon Press
Nolte, Ernst Ford.: Tallai Gábor 2003 A fasizmus

korszaka
Budapest Kairosz Kiadó

Ormos Mária 1987 Nácizmus –
fasizmus

Budapest Magvető
Könyvkiadó

Owen, Robert Ford.: Frank Ernő,
Hervei Géza

1957 Nevelés és
társadalom
(Javaslatok egy
munkakollégium
felállítására)

Budapest Tankönyvkiadó
Vállalat

Plehanov, Georgij
Valentyinovics

Ford.: Nyilas Vera,
Zalai Edvin

1960 Anarchizmus és
szocializmus. In: A
vallásról. Válogatott
írások.

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

67–76.

Saint-Simon,
Claude-Henri de
Rouvroy

Ford.: Jordáky
Lajos

1969 Az európai
társadalom
újjászervezéséről

Bukarest Irodalmi Kiadó

Shaw, George
Bernard

Ford.: Benedek
Marcell

2008 Szocializmus
milliomosok
számára

Hamvas Könyvek
Kiadója/Farkas
Lőrinc Imre kiadó

Shaw, George
Bernard

Ford.: Goda Géza 1945 Szocializmusról,
kapitalizmusról
nőknek

Budapest Dante Könyvkiadó

Schlett István Szociáldemokrácia
a változó időben

In: Confessio –
A Magyarországi
Református Egyház
Figyelője, XXIX.
évfolyam, 2005/2.
sz.

28–34.
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Szabó Miklós –
Szigeti Péter –
Takács Péter

Takács Péter 2007 A szocializmus
és a szocialista-
kommunista
állameszme. In:
Államelmélet

Budapest Szent István
Társulat, az
Apostoli Szentszék
Könyvkiadója

290–327.

Tőkei Ferenc A társadalmi
formák marxista
elméletének
néhány kérdése.
Tanulmányok

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

1977

Trockij, Lev
Davidovics

Ford.: Nagy Balázs 1990 Az elárult
forradalom

Budapest Áramlat Kiadó

Trockij, Lev
Davidovics (–
Lenin, V. I. és
Csicserin, G. V.)

Ford.: Hancsók
Kálmán

1919 Világháború és
világforradalom

Vörös Könyvtár
sorozat

Wright, Tony Ford.: Baráth
Katalin

1999 Régi és új
szocializmusok

Budapest Napvilág Kiadó
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H. függelék - Irodalom a 7/4. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Anderson, Benedict
Richard O’Gorman

1983 Imagined
communities:
reflections on the
origin and spread of
nationalism

London Verso

Anderson, Benedict
Richard O’Gorman

2006 Elképzelt
közösségek.
Gondolatok a
nacionalizmus
eredetéről és
elterjedéséről

Budapest L’Harmattan Kiadó
– Atelier. Atelier
füzetek 8.

Armstrong, John
Alexander, Ádám
Péter

1996, 1982 Nations before
nationalism. Mi a
nemzet? Elzász-
Lotharingiától
s nemzeti
önrendelkezésig
– Renan
nemzetfelfogása

University of North
Carolina Press. In:
Magyar Tudomány,
6. sz. Chapel Hill

692–701.

Bagehot, Walter 2002, 1872 Physics and
Politics. utoljára
angolul:
IndyPublish.com

Első kiadás:
London

McLean, Va.

Bihari Mihály Kurucz Gyula 1996, 1996 A
nemzetfogalomról.
Nemzetstratégia a
harmadik évezred
küszöbén

Magyarok IV.
Világkongresszusa.
Magyarok
Világszövetsége

51–57.

Bozóki András Gallai Sándor –
Török Gábor

2003 Politikai ideológiák.
In: Politika és
politikatudomány

Budapest Aula Kiadó 97–182.
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Bretter Zoltán –
Deák Ágnes. Ford.:
Heil Tamás, V.
Horváth Károly,
Nagy László Ábel,
Réz Pál, Szanyi
Imre, Ujlaki Tibor

1995 Eszmék a
politikában: a
nacionalizmus

Pécs Tanulmány Kiadó

Brubaker, Rogers Ford.: Sisák Gábor 2004 A nemzet mint
intézményesült
forma, gyakorlati
kategória,
esetleges
esemény. In:
Nacionalizmuselméletek
(szöveggyűjtemény).

Budapest Rejtjel Kiadó 387–395.

Brubaker, Rogers Ford.: Erdősi Péter 2006 Nacionalizmus új
keretek között

Budapest L’Harmattan Kiadó
– Atelier. Atelier
füzetek 11.

Connor, W. 1972 Nation-building or
nation-destroying

World Politics, 24 319–355.

Deutsch, Karl
Wolfgang

1953 Nationalism
and social
communication:
an inquiry into the
foundations of
nationality

Cambridge, Mass.,
New York

MIT Press, J. Wiley
& Sons

Eötvös József 1903 A nemzetiségi
kérdés

Budapest Révai Testvérek

Fukuyama, Francis Ford.: Tomori
Gábor

2006 Amerika válaszúton
– Demokrácia,
hatalom és
neokonzervatív
örökség

Budapest Századvég Kiadó
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Fukuyama, Francis Ford.: Kitta Gergely 2005 Államépítés –
Kormányzás és
világrend a 21.
században

Budapest Századvég Kiadó

Gellner, Ernest 1995 A nacionalizmus
és a komplex
társadalmak kétféle
kohéziós formája.
In: Eszmék a
politikában: a
nacionalizmus

Pécs Tanulmány Kiadó 188–212.

Gellner, Ernest 1983 Nations and
nationalism

Oxford Blackwell

Gellner, Ernest 1964 Thought and
Change

London Weidenfeld and
Nicolson

Giddens, Anthony Ford.: Battyán
Katalin

1999 A harmadik út – a
szociáldemokrácia
megújulása

Agóra Marketing
Kft.

Hahner Péter 1996 Sieyès abbé és
Jefferson nézetei
a nemzetről, a
társadalomról és a
képviseletről

In: Magyar
Tudomány 2. sz.

194–200.

Hobsbawm, Eric
John

Ford.: Litván
György

1964 A forradalmak kora
(1789–1848)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Hobsbawm, Eric
John,

Ford.: Baráth
Katalin

1997 A nacionalizmus
kétszáz éve –
előadások

Maecenas Kiadó

Hobsbawm, Eric
John

Ford.: Zinner Judit 1978 A tőke kora (1848–
1875)

Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Hobsbawm, Eric
John

1987 The Age of Empire
(1875–1914)

London Guild Publications
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Hutchinson, John 1987 The dynamics of
cultural nationalism:
the Gaelic revival
and the creation
of the Irish nation
state

London, Boston Allen & Unwin

Jászi Oszkár 1986 A nemzeti államok
kialakulása és a
nemzetiségi kérdés

Budapest Gondolat
Könyvkiadó

Kántor Zoltán 2004 Nacionalizmuselméletek
(szöveggyűjtemény)

Budapest Rejtjel Kiadó,
Rejtjel Politológia
Könyvek 21.

Kelemen János 1996 Mi a nemzet?
Kétszáz esztendő
kérdései és
kétségei. Herder
historicista
nemzetfogalma

In: Magyar
Tudomány 4. sz.

486–493.

Kohn, Hans 1944 The idea of
nationalism, a study
in its origins and
background

New York Macmillan Co.

Krisztics Sándor 1914 Nemzet és állam:
a keletkezés,
fejlés, viszony
szempontjából

Budapest Grill

Kurucz Gyula 1996 Nemzetstratégia a
harmadik évezred
küszöbén 1996.
Magyarok IV.
Világkongresszusa

Magyarok
Világszövetsége

Lackó Miklós 1987 Viták a nemzeti
jellemről a
XX. század

Budapest MTA
Történettudományi
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első felében.
Előadások a
Történettudományi
Intézetben 8.

Intézet – Országos
Pedagógiai Intézet

Linz, Juan J. Ford.: Vincze
Hanna Orsolya

2004 Nemzetépítés és
államépítés. In:
Nacionalizmuselméletek
(szöveggyűjtemény)

Budapest Rejtjel Kiadó 277–297.

Ludassy Mária 1996 A nemzet kétféle
fogalmáról
(Rousseau
a társadalmi
szerződéstől a
történelmi tradíciók
tiszteletéig)

In: Magyar
Tudomány 1. sz.

47–54.

Miskolczy Ambrus 1998 „Mi a magyar?”
Nemzetkarakterológia
és nemzeti
mitológia
válaszútján

In: Századok – A
Magyar Történelmi
Társulat folyóirata,
132. évfolyam 6.
sz.

1264–1304.

Plamenatz, John 1995 A nacionalizmus
két típusa.
In: Eszmék a
politikában: a
nacionalizmus

Pécs Tanulmány Kiadó 52–67.

Renan, Ernest 1995 Mi a nemzet?
In: Eszmék a
politikában: a
nacionalizmus

Pécs Tanulmány
Kiadó. (Magyarul
először a Holmi
1994. augusztusi
számában jelent
meg.)

171–187.

Romsics Ignác 1998 Nemzet,
nemzetiség és
az állam Kelet-
Közép- és Délkelet-

Budapest Napvilág Kiadó
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Európában a 19. és
a 20. században

Scruton, Roger. 1990 „In defence of the
nation”. In: The
philosopher on
Dover – essays

Manchester Carcanet

Soros György Ford.: Nagy Márta 1999 A globális
kapitalizmus
válsága –
veszélyben a nyílt
társadalom

Budapest Scolar Kiadó –
Magyar Könyvklub

Smith, Anthony D. 1995 A nacionalizmus.
In: Eszmék a
politikában: a
nacionalizmus

Pécs Tanulmány Kiadó 9–24.

Smith, Anthony D. Ford.: Keszei
András

2004 A nemzetek
eredete. In:
Nacionalizmuselméletek
(szöveggyűjtemény)

Budapest Rejtjel Kiadó 204–229.

Smith, Anthony D. 1991 National Identity London Penguin Books
Smith, Anthony D. 1973 Natonalism:

a trend report
and annotated
bibliography.
Current Sociology,
XXI/3.

1–178.

Smith, Anthony D. 1971 Theories of
Nationalism

New York Harper & Row

Smith, Anthony D. 1988 The myth of the
„modern nation”
and the myths of
nation

Ethnic and Racial
Studies, 11.

1–26.

Sztálin, Joszif
Visszarionovics

1913., 1948 Marxizmus és
nemzeti kérdés.

Budapest Szikra
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A Marxizmus–
Leninizmus
Klasszikusainak
Kiskönyvtára
sorozat.

Szűcs Jenő Utószót írta:
Zimonyi István

1997 A magyar nemzeti
tudat kialakulása

Budapest Balassi kiadó –
JATE – Osiris kiadó

Szűcs Jenő 1974 Nemzet és
történelem.
Tanulmányok.
Társadalomtudományi
könyvtár sorozat

Budapest Gondolat Kiadó

Takács Péter Takács Péter 2007 A nacionalizmus
és a nemzetállam
eszméje. In:
Államelmélet I.

Budapest Szent István
Társulat, az
Apostoli Szentszék
Könyvkiadója

328–349.

Vajda Mihály 1996 Fichte és a német
küldetés. In:
Magyar Tudomány
3. sz.

303–309.
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I. függelék - Irodalom a 8. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Abendroth,
Wolfgang

Takács Péter 1995 Demokratikus és
szociális jogállam a
Német Szövetségi
Köztársaság
alaptörvényében.
In: Joguralom és
jogállam: antológia
a rule of law és
a Rechtsstaat
irodalmának
köréből

Budapest Osiris–Századvég
Kiadó

175–194.

Ádám Antal 1996 Alapjogok és
alkotmányozás

Budapest Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó
– MTA Állam- és
Jogtudományi
Intézete

Ádám Antal 1996 A közigazgatás és
a közigazgatási
bíráskodás
alkotmányjogi
összefüggéseiről

In: Magyar
Közigazgatás, 12.
sz.

Ádám Antal 1997 Az alkotmányi
értékekről

In: Magyar Jog, 3.
sz.

Ádám Antal 1997 Az alkotmányos
jogállam főbb
jellemzői

In: Jogtudományi
Közlöny, 2. sz.

Ádám Antal 1997 Értékrendezés az
ezredfordulón

In: Jura, 1. sz.
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Ádám Antal 1998 Alkotmányi
értékek és
alkotmánybíráskodás

Budapest Osiris Kiadó

Agazzi, Evandro 1996 A jó, a rossz és a
tudomány. Dianoia
sorozat

Pécs Jelenkor Kiadó

Arisztotelész Ford.: Szabó Miklós 1997 Nikomakhoszi etika Budapest Európa Kiadó
Balogh István 1994 Törésvonalak és

értékválasztások.
Politikatudományi
vizsgálatok a mai
Magyarországról

Budapest MTA Politikai
Tudományok
Intézete

Berlin, Isaiah Ford.: Erdős
Ferenc és Berényi
Gábor

1990 Négy esszé a
szabadságról

Budapest Európa Kiadó

Bolberitz Pál – Gál
Ferenc

1987 Aquinói Szent
Tamás filozófiája és
teológiája

Budapest Ecclesia Kiadó

Chomsky, Noam Összeállította Pap
Mária, ford.: Pap
Mária, Radics
Katalin, Terts István

1974 Újabb adalékok
a velünk
született eszmék
elméletéhez. In: A
nyelv keletkezése

Budapest Kossuth Kiadó

Cicero Ford.: Hamza
Gábor

1995 Az állam Budapest Akadémiai Kiadó

Cicero Válogatta és az
idézett művet ford.:
Havas László

1987 A kötelességekről.
In: Cicero
válogatott művei

Budapest Európa Kiadó

Cs. Kiss Lajos 1997 A tudományos és a
politikai diskurzus
„határvitája”

In:
Politikatudományi
Szemle 3. sz.

Dworkin, Ronald Takács Péter 1995 A politikai bírók
és a joguralom.

Budapest 132–156.
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In: Joguralom és
jogállam …

Földesi Tamás 1996/1–2–3. sz. Az erkölcsi jogok
szerepe és
megalapozása

In: Magyar
Filozófiai Szemle,
40. évf.,

Földesi Tamás 1998. 04. 19. Jog és
igazságosság. In:
Az igazságosság.
Konferenciakötet

Velence, Budapest

Fricz Tamás 1997 Csak a
vita?! Kritikai
megjegyzések:
Szabó Márton
tanulmányához

In:
Politikatudományi
Szemle, 2. sz.

Frivaldszky János 1997 A politikai diskurzus
és korlátai

In:
Politikatudományi
Szemle, 2. sz.

Frivaldszky János 2001 Természetjog-
eszmetörténet

Budapest Szent István
Társulat

Fromm, Erich Ford.: Gellériné
Lázár Márta

1998 Az önmagáért
való ember: az
etika pszichológiai
alapjainak
vizsgálata

Budapest Napvilág Kiadó

Fukuyama, Francis Ford.: Tomori
Gábor

2003 Poszthumán
jövendőnk

Budapest Európa Kiadó

Gehlen, Arnold Ford.: Kis János 1976 Az ember
természete és
helye a világban

Budapest Gondolat Kiadó

Gneist, Rudolf von Takács Péter 1995 A jogállam, történeti
és bölcseleti
értelemben. In:
Joguralom és
jogállam …

Budapest 37–49.
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Gunnar, Myrdal Paul Streeten 1972 Érték a
társadalomtudományban
(Válogatott
módszertani
tanulmányok)

Budapest Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó

Hankiss Elemér 1977 Érték és
társadalom
(Tanulmányok az
értékszociológia
köréből)

Budapest Magvető Kiadó

Hankiss Elemér 2002 A Tízparancsolat
ma

Budapest Helikon Kiadó

Hart, Herbert Lionel
Adolphus

Ford.: Takács Péter 1995 A jog fogalma Budapest Osiris Kiadó

Hart, Herbert Lionel
Adolphus

Ford.: Krokovay
Zsolt

1999 Jog, szabadság,
erkölcs

Budapest Osiris Kiadó

Heidegger, Martin Ford.: Bacsó Béla 1994 Levél a
„humanizmusról”.
In: Martin
Heidegger: „…
költőien lakozik az
ember” – válogatott
írások.

Budapest–Szeged T-Twins Kiadó/
Pompeji

Heidegger, Martin Ford.: Vajda
Mihály, Angyalosi
Gergely, Bacsó
Béla, Kardos
András, Orosz
István

2001 Lét és idő Budapest Osiris Kiadó

Heller Ágnes 1964 A morál
szociológiája avagy
a szociológia
morálja

Budapest Gondolat Kiadó
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Heller Ágnes 1966 Társadalmi szerep
és előítélet: két
tanulmány a
mindennapi élet
köréből

Budapest Akadémiai Kiadó

Heller Ágnes 1969 Érték és történelem
(Tanulmányok)

Budapest Magvető Kiadó

Heller Ágnes 1970 A mindennapi élet Budapest Akadémiai Kiadó
Heller Ágnes 1976 Portrévázlatok az

etika történetéből
Budapest Gondolat Kiadó

Heller Ágnes 1994 Általános etika Budapest Cserépfalvi Kiadó
Heller Ágnes 1996 Morálfilozófia Budapest Cserépfalvi Kiadó
Herrmann, Ulrich Dietmar Kamper

– Christoph Wulf,
ford.: Balogh István

1998 A
megjobbíthatatlan
tökéletesítése? In:
Antropológia az
ember halála után

Budapest Jószöveg Műhely
Kiadó

Hobbes, Thomas Ford.: Vámosi Pál 1999 Leviatán vagy az
egyházi és világi
állam formája és
hatalma

Budapest Kossuth Kiadó

Holló András –
Balogh Zsolt

1995 Az értelmezett
alkotmány

Budapest Közlöny- és
Lapkiadó

Jung, Carl Gustav Ford.: Glavina
Zsuzsa

1997 Gondolatok az
életről és a halálról

Budapest Kossuth Kiadó

Kant, Immanuel Ford.: Berényi
Gábor

1991 Az erkölcsök
metafizikájának
alapvetése,
A gyakorlati
ész kritikája,
Az erkölcsök
metafizikája

Budapest Gondolat Kiadó
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Kapitány Ágnes –
Kapitány Gábor

1983 Értékrendszereink Budapest Kossuth
Könyvkiadó

Kis János 1997 Az állam
semlegessége

Budapest Atlantisz Kiadó

Kis János 1998/8–9. sz. Az igazságosság
elmélete, John
Rawls magyarul. In:
Világosság

Kis János 2003 Vannak-e emberi
jogaink?

Budapest Stencil Kulturális
Alapítvány

Lányi Gusztáv 1997 A politikatudomány
diszkurzív fordulata
– pszichológia
nélkül?

In:
Politikatudományi
Szemle, 3. sz.

Márkus György 1971 Marxizmus és
„antropológia” (Az
emberi lényeg
fogalma Marx
filozófiájában) 2.,
átdolgozott kiadás

Budapest Akadémiai Kiadó

Marx Károly 1962 Gazdasági-filozófiai
kéziratok 1844-ből

Budapest Kossuth Kiadó

Mill, John Stuart, J.
S. Mill

Ford.: Pap Mária 1980 A szabadságról,
A szabadságról –
Haszonelvűség

Budapest Magyar Helikon
Kiadó

Mohl, Robert von Takács Péter 1995 Jogállam. In:
Joguralom és
jogállam …

Budapest 32–37.

Mössle, Wilhelm Takács Péter 1995 A liberális államtól
a szociális
jogállamig. In:
Joguralom és
jogállam …

Budapest 167–174.
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Nietzsche, Friedrich Ford.: Tatár György 2000 Túl jón és rosszon Budapest Műszaki
Könyvkiadó

Nietzsche, Friedrich Ford.: Kurdi Imre 2001 Így szólott
Zarathustra

Budapest Osiris Kiadó

Nietzsche, Friedrich Ford.: Romhányi
Török Gábor

2002 A hatalom akarása Budapest Cartaphilus Kiadó

Nietzsche, Friedrich Ford.: Csejtei
Dezső

2005 Az Antikrisztus. 2.,
javított kiadás

Máriabesnyő–
Gödöllő

Attraktor Kiadó

Nyíri Tamás 1994 Alapvető etika Budapest Szent István
Társulat

Nyíri Tamás 2001 A filozófiai
gondolkodás
fejlődése

Budapest Szent István
Társulat

Ormos Mária 1995 Politika és erkölcs Pécs Janus Pannonius
Tudományegyetem
Baráti Társasága

Paczolay Péter Hagyományos
elemek Közép- és
Kelet-Európa új
demokráciáinak
alkotmányaiban.
In: Alkotmány
és jogtudomány.
Tanulmányok.

Acta Universitatis
Szegediensis
de Attila József
Nominatae, Acta
Juridica et Politica
Tomus XLVII.
Fasciculus 1–18.

99.

Peschka Vilmos 1972 A modern
jogfilozófia
alapproblémái

Budapest Gondolat Kiadó

Peschka Vilmos 1976/3. sz. A jogszabály
értéktartalma

In: Állam és
jogtudomány

573.

Peschka Vilmos 1978/3. sz. Érték és
jogtudomány

In: Állam és
jogtudomány
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Peschka Vilmos 1981/4. sz. Értékek és
kategóriák a
jogalkotásban

In: Jogtudományi
Közlöny

Pico della
Mirandola,
Giovanni

Ford.: Kardos
Tiborné

1984 Az ember
méltóságáról. In:
Reneszánsz etikai
antológia.

Budapest Gondolat Kiadó

Rawls, John Takács Péter 1995 A jog uralma az
igazságosság
elméletében

Budapest In: Joguralom és
jogállam….

247–273.

Rawls, John Ford.: Krokovay
Zsolt

1997 Az igazságosság
elmélete

Budapest Osiris Kiadó

Rawls, John Ford.: Babarczy
Eszter, Szerk.:
Houranszki Ferenc

1998 A
méltányosságként
értett
igazságosság:
politikai és nem
metafizikai elmélet.
In: Modern politikai
filozófia

Budapest Osiris – Láthatatlan
Kollégium

Raz, Joseph Takács Péter 1995 A joguralom értéke Budapest In: Joguralom és
jogállam …

116–131.

Raz, Joseph Houranszki Ferenc
Ford.: Babarczy
Eszter

1998 Szabadság és
autonómia. In:
Modern politikai
filozófia.

Budapest Osiris – Láthatatlan
Kollégium

Sári János 1995 A gazdasági,
szociális, kulturális
jogok alkotmányos
alapjai. In: Acta
Humana 18–19. sz.

Sári János 1997/5. sz. A szociális jogok és
a szociális állam

In: Jogtudományi
Közlöny
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Schmidt Péter 1994 Még egyszer a
szociális jogok jogi
természetéről. In:
Acta Humana 14.
sz.

Sólyom László Mádl Ferenc –
Vékás Lajos

1994 Alkotmányosság
Magyarországon.
Értékek és tények.
In: Nizsalovszky
Endre Emlékkönyv

Budapest

Sólyom László 2001 Az
alkotmánybíráskodás
kezdetei
Magyarországon

Budapest Osiris Kiadó

Szabó Márton 1996 Vázlat a politika
diszkurzív
értelmezésről

In:
Politikatudományi
Szemle 4. sz.

Szabó Tibor Nyíri Kristóf 2000 „Embertelen
antropológia”?
In: Filozófia az
ezredfordulón

Budapest Áron Kiadó

Takács Albert 1999/1. A morális és a jogi
értékelés eltérései

In: Fundamentum

Takács Péter
(szerk.)

1995 Joguralom és
jogállam: antológia
a rule of law és
a Rechtsstaat
irodalmának
köréből

Budapest Osiris–Századvég
Kiadó

Tilk Péter 2002/11. Az emberi
méltósághoz
való jog „új”
összetevője: a
névjog

In: Magyar
Közigazgatás
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Tordai Zádor 1967 Egzisztencia és
valóság

Budapest Akadémiai Kiadó

Tóth Gábor Attila Halmai Gábor –
Tóth Gábor Attila

2003 Az emberi
méltósághoz való
jog és az élethez
való jog. In: Emberi
jogok

Budapest Osiris Kiadó

Trencsényi-
Waldapfel Imre

1961/1. Mindennek mértéke
az ember

In: Világosság, III.
évfolyam

Wittgenstein,
Ludwig

Ford.: Márkus
György

1989 Logikai-filozófiai
értekezés

Budapest Akadémiai Kiadó

Zlinszky János Mádl Ferenc 1996 A társadalmi
átalakulás jogi-
etikai gondjai.
In: Európa-jogi
tanulmányok 2.

Budapest ELTE Állam- és
Jogtudományi
Kar Nemzetközi
Magánjogi Tanszék
Európai Unió
Dokumentációs és
Kutatási Központ

244–254.

Zlinszky János 1997 Az alkotmányos
értékrend
követelménye.
In: A demokrácia
intézményrendszere

Budapest Magyar
Tudományos
Akadémia

50–60.

Zoltán Ödön 1996/9. Az emberi
méltóságról

Magyar Jog
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J. függelék - Irodalom a 9. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Almond, Gabriel
Abraham

1958 Comparative study
of interest groups
and the political
process

American Political
Science Review

Vol. 52, 270–282.

Arendt, Hannah Ford.: Braun
Róbert, Seres
Iván, Erős Ferenc,
Berényi Gábor

1992 A totalitarizmus
gyökerei

Budapest Európa Könyvkiadó

Bibó István 1980 Az államhatalmak
elválasztása egykor
és most

Vigília 8.

Bihari Mihály 2005 Totalitárius
hatalom és politikai
despotizmus 1950–
1953. In: Magyar
politika 1944–2004.
Politikai és hatalmi
viszonyok

Budapest Osiris Kiadó

Beer, Samuel
Hutchinson

1957 The representation
of interest in british
government:
the historical
background

American Political
Science Review

Vol. 51, 633–650.

Bentley, Artur, 1908 The process of
government

Illinois Evanstone

Cole, George
Douglas Howard

1920 Social Theory London

Coker, Francis
William

1921 The technique of
the pluralistic state

American Political
Science Review

Vol. 15.
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Coker, Francis
William

1934 Recent political
thought

New York Appleton-Century

Dahl, Robert A. Mostafa Rejai (ed.) 1967 Democracy
as polyarchy.
Democracy. The
contemporary
theories

New York Atherton Press

Dahl, Robert A. 1971 Polyarchy.
Participation and
Opposition

New Haven and
London

Yale University
Press

Dahl, Robert A. 1961 Who governs? New Haven Yale University
Press

Dahl, Robert A. –
Lindblom, Charles
Edward

Mostafa Rejai (ed.) 1967 Polyarchy and
social pluralism.
Democracy

New York The contemporary
theories, Atherton
Press

Duguit, Léon 1912 Lés transformations
générales du droit
privé depuis le
Code Napóleon

Paris

Duguit, Léon 1927 Traité de Droit
Constitutionnel

Paris

Elliot, William
Yandel

1928 The pragmatic
revolt in politics

New York The MacMillan Co.

Eldersveld, Samuel
J.

H. Ehrmann (ed.) 1958 American interest
groups: a survey of
research and some
implications for
theory and method.
Interest Groups in
Four Continents

Pittsburg University of
Pittsburg Press

Follett, Mary Parker 1918 The new state New York Longmans
Gould, Julius
– Kolb, William

1962, 1932 A dictionary of the
social sciences.

Paris The Free Press,
Glencoe
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Lester, Gurvitch,
Georges

L’idée du droit
social

Hardi Péter 1980 Pluralizmusfelfogások
az amerikai
politikatudományban

Paris Világosság, 4.

Haurion, Maurice 1928 Précis de droit
constitutionnel

Heller Ágnes Fehér Ferenc –
Heller Ágnes –
Márkus György

1991 A politikai elnyomás
és következményei.
Diktatúra a
szükségletek felett

Budapest Cserépfalvi Kiadó

Hirsch-Weber,
Wolfgang

1969 Politik, als
Interessenkonflikt

Stuttgart

James, William 1909 A pluralistic
universe

New York Longmans

Kaiser, Joseph H. 1956 Die Repräsentation
der organisierten
Interessen

Berlin Dunker & Humblot

Kartel, Henry 1961 The Declyne of
American Pluralism

Stanford, Cal. University of
California Press

Kelsen, Hans Takács Péter 2003 Ki legyen az
alkotmány őre?
In: Államtan.
Írások a XX.
századi általános
államtudomány
köréből

Budapest Szent István
Társulat

Key, V. O. (ed.) 1964 Politics, Parties and
Pressure Groups

New York Crowell

Latham, Earl 1952 The groups basis
of politics, a study
in basing-point
legislation

Ithaca, New York Cornell University
Press
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Laski, Harold
Joseph

1917 Studies in the
problem of
sovereignty

New Haven Yale University
Press

Laski, Harold
Joseph

1919 Authority in the
modern state

New Haven Yale University
Press

Laski, Harold
Joseph

1921 The foundations
of sovereignty and
other essays

New York Harcourt and Brace

Laski, Harold
Joseph

1925 A grammar of
politics

New Haven Yale University
Press

Laski, Harold
Joseph

1936 The rise of
European liberalism

London

Laski, Harold
Joseph

1937 Liberty in the
modern state

London Penguin Books

Nuscheler, Franz
– Steffani, Winfried
(Hrsg.)

1972 Pluralismus:
Konzeptionen und
Kontroversen

München Piper Co Verlag

Sahnazarov, G. 1979 A demokratikus
centralizmusról
és a politikai
pluralizmusról.
(Oroszul)
Kommunyiszt

10.

Schell, Kurt Alex Görlitz (Hrsg.) 1972 Pluralism.
Handlexikon zur
Politikwissenschaft

München Ehrenwirth

Schmitt, Carl Ford. és szerk.: Cs.
Kiss Lajos

2002 A politikai fogalma.
Válogatott politikai
és államelméleti
tanulmányok

Budapest Osiris – Pallas
Stúdió – Attraktor

Schmitt, Carl 1928 Die Diktatur
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Schmitt, Carl 1932, 2002 Der Begriff des
Politischen.
Magyarul: A
politikai fogalma

Tübingen,
Budapest

J.C.B. Mohr.
Osiris–Pallas
Stúdió

Tocqueville, Alexis
de

Ford.: Ádám Péter,
Frémer Jusztina,
Kiss Zsuzsa,
Martonyi Éva

1841, 1993 A demokrácia
Amerikában.
Legújabb kiadás:
Az amerikai
demokrácia

Buda, Budapest Európa Könyvkiadó

Truman, David
Bicknell

1951 The government
process

New York Knopf

Wolff, Robert Paul 1965 Beyond tolerance.
In: A critique of
pure tolerance

Boston Beacon Press

Marcuse, Herbert,
Jr. Moore,
Barrington

E kötetből lásd
még: Repressive
tolerance.
Tolerance and the
scientific outlook



467

K. függelék - Irodalom a 10. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
Arendt, Hanna 1995 Mi a tekintély?

In: Múlt és jövő
között – nyolc
gyakorlat a politikai
gondolkodás terén

Budapest Osiris, Readers
International

100–151.

Balázs Zoltán 1998 Modern
hatalomelméletek

Budapest Korona Kiadó

Bauman, Zygmunt 1967 Általános
szociológia

Budapest

Bibó István 1986 Kényszer, jog,
szabadság.
In: Válogatott
tanulmányok I.

Budapest Magvető Kiadó 5–149.

Bihari Mihály 2012/1. Hatalom és
legitimitás –
Guglielmo Ferrero
hatása Bibó
gondolkodására

Jog – Állam –
Politika

Birnbaum, Pierre B. Barry ed. 1976 Power divorced
from its sources:
a critique of the
Exchange Theory
of Power. In: Power
and political theory
– some European
perspectives

London, New York Wiley 15–31.

Chazel, François 1985 Hatalom, struktúra,
uralom. 2. szám

Szociológiai Figyelő 44–63.

Dahl, Robert A. D. L. Sils. ed. 1968 Powers as the
Control of Behavior.

New York Free Press Vol. 12.
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In: International
Encyclopedia of the
Social Sciences

Eschenburg,
Theodor

1956 Staat und
Gesellschaft in
Deutschland

Stuttgart

Ferrero, Guglielmo 2001 A hatalom. A
legitimitás elvei a
történelemben

Budapest Kairosz Kiadó

Gombár Csaba Bihari Mihály 1982 A politikai hatalom
kérdéseiről.
In: Politika és
politikatudomány

Budapest Gondolat Kiadó 447–502.

Gombár Csaba 1984 Egy állampolgár
gondolatai

Kossuth

Gramsci, Antonio 1973 Új fejedelem Magyar Helikon
Habermas, Jürgen 1968 Technik und

Wissenschaft als
Ideologie

Suhrkamp

Habermas, Jürgen 1978 Legitimationsprobleme
im modernen Staat.
In: Rekonstruktion
des Historischen
Materialismus

Suhrkamp

Honneth, Axel 1979/7. Adorno und
Habermas

Merkur

Lasswell, Harold D.
– Kaplan, A.

1950 Power and Society New Haven

Lipset, Seymour M. 1960 Political Man New York
Mills, C. Wright 1962 Az uralkodó elit Budapest Gondolat Kiadó
Mills, C. Wright Válogatta,

Bevezető
1970 Hatalom, politika,

technokraták.
Válogatás C.

Budapest Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó
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tanulmány: Kulcsár
Kálmán

Wright Mills
műveiből

Mosca, Gaetano 1950 Die Herrschende
Klasse

Bern

Narr, Wolf-Dieter –
Offe Claus

1975 Wolfahrstaat und
Massenloyalität,
Kiepenheuer–
Witsch

Offe, Claus U. von Alemann
– R.-G. Heinze
(Hrsg.)

1979 Die
Institutionalisierung
des
Verbandseinflusses
– eine
ordnungspolitische
Zwickmühle.
Verbäde und Staat.

Westdeutscher
Verlag

72–91.

Parsons, Talcott S. Lukes ed. 1986 Power and the
Social System. In:
Power. Readings in
Social and Political
Theory

Oxford University Press 94–143.

Parsons, Talcott Némedi Dénes 1988 T. Parsons
a társadalmi
rendszerről.
Szociológiai
Füzetek 45.

Budapest

Rotschild, Joseph 1979 Legitimacy in
contemporary
Europe. In:
Legitimation of
Regimes

SAGA-Publication

Schmitt, Carl 1991/2 Dialógus a
hatalomról

Vigília 116–125.
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Szabó Miklós 1978/5. Állapotideológiák
és jövőideológiák

Világosság

Weber, Max Ford. és jegyzetek:
Erdélyi Ágnes

1987 Az uralom típusai.
In: Gazdaság
és társadalom.
A megértő
szociológia
alapvonalai 1.

Budapest Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó

221–288.

Winckelmann,
Johannes

1952 Legitimität und
Legalität in
Max Webers
Herrschaftssoziologie

Tübingen
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Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám
A tömegpártok kialakulása és fejlődése
Daalder, Hans Hans Daalder –

Peter Mair
1983 The Comparative

Study of European
Parties Systems.
An Overview.
Western European
Party Systems:
Continuity and
Change

London Sage Publications 1–28.

Duverger, Maurice 1954. (Eredetileg
francia nyelven

publikálva
1951-ben.)

Political Parties:
Their Organization
and Activity in the
Modern State

London Methuen

Kirchheimer, Otto 1957 The Waning of
Opposition in
Parlamentary
Regimes

Social Research 24/2, 127–56.

LaPalombara,
Joseph – Weiner,
Myron

1966 Political Parties
and Political
Development

Princeton Princeton
University Press

Michels, Robert 1962. (Eredetileg
német nyelven

publikálva
1911-ben.)

Political Parties: A
Sociological Study
of the Oligarchical
Tendencies of
Modern Democracy

New York Free Press

Neumann,
Siegmund

1956 Modern
Political Parties:
Approaches to
Comparative
Politics

Chicago University of
Chicago Press
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Ostrogorski, Moisei
Iakovlevics

1902 Democracy and
the Organization of
Political Parties

London MacMillan

Rokkan, Stein 1970, 3. fejezet,
amely magában
foglalja Lipset

és Rokkan
esszéje érveinek

legnagyobb részét.

Citizens,
Elections, Parties:
Approaches to
the Comparative
Study of Political
Development

Oslo Universitetsforlaget

Sartori, Giovanni 1976 Parties and
Party Systems:
A Framework for
Analysis. Vol. I.

Cambridge Cambridge
University Press

A pártrendszerek kialakulása
Bartolini, Stefano –
Mair, Peter

1990 Identity,
Competition,
and Electoral
Availability: The
Stabilization
of European
Electorates 1885–
1985.

Cambridge Cambridge
University Press

Bartolini, Stefano –
Mair, Peter

1984 Party Politics in
Contemporary
Western Europe

London F. Cass

Daalder, Hans –
Mair, Peter

1983 Western European
Party Systems
Continuity and
Change

London Sage Publications

Lybeck, johan A. 1985 Is The Lipset-
Rokkan Hypothesis
Testable?

Scandinavian
Political Studies

8/1–2, 105–13.
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Mair, Peter 1989 The Problem of
Party System
Change

Journal of
Theoretical Politics

1/3, 251–76.

Mair, Peter – Smith,
Gordon

1990 Understanding
Party System
Change: The
West European
Experience

London Cass

Pedersen, Mogens
N.

1980 On Measuring
Party System
Change: A
Methodological
Critique and a
Suggestion

Comparative
Political Studies

12/4, 387–403.

Smith, Gordon 1989 A System
Perspective on
Party System
Change

Journal of
Theoretical Politics

1/3, 349–63.

Ware, Alan 1987 Political Parties:
Electoral Change
and Structural
Response

Oxford Blackwell

A pártrendszerek tipológiája
Almond, Gabriel A. 1956 Comparative

Political Systems
Journal of Politics 18/3, 391–409.

Almond, Gabriel A. 1958 A Comparative
Study of Interest
Groups and the
Political Process

American Political
Science Review

52/1, 270–82.

Beyme, Klaus von 1984. (Eredetileg
német nyelven

publikálva
1982-ben.)

Political Parties
in Western
Democracies

Aldershot Gower
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Blondel, Jean 1968 Party systems
and patterns
of government
in western
democracies. In:
Canadian Journal
of Political Science
1

180–203.

Bogdanor, Vernon 1987 The Blackwell
Encyclopaedia of
Political Institutions

Oxford, New York Blackwell

Crotty William J. 1967 Approaches to
the study of party
organization

Boston Allyn and Bacon

Daalder, Hans 1984 In Search of the
Centre of European
Party Systems

American Political
Science Review

78/1, 92–109.

Daalder, Hans In: Joseph
LaPalombara –
Myron Weiner

1966 Parties, Elites
and Political
Developments in
Western Europe.
Political Parties
and Political
Development

Princeton NJ 43–77.

Jupp, James Routledge and
Kegan Paul

1968 Political Parties London 5–21.

LaPalombara,
Joseph – Weiner,
Myron

Joseph
LaPalombara –
Myron Weiner

1966 The Origin and
Development of
Political Parties.
Political Parties
and Political
Development

Princeton Princeton
University Press

3–42.

Laver, Michael 1989 Party Competition
and Party System

1/3, 301–324.
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Change. In: Journal
of Teoretical
Politics

Lijphart, Arend 1968 Typologies of
Democratic
Systems

Comparative
Political Studies

1/1, 3–44.

Mair, Peter 2004 Party system
change:
Approaches and
interpretation

Oxford Clarendon

Mair, Peter 1990 The West
European Party
System

Oxford University Press

Sartori, Giovanni European Political
Parties: The
Case of Polarized
Pluralism

Joseph
LaPalombara –
Myron Weiner

1966 Political Parties
and Political
Development

Princeton Princeton
University Press

137–76.

Sartori, Giovanni Erik Allardt – Stein
Rokkan

1970 The Typology of
Party Systems:
Proposal for
Improvement. Mass
Politics: Studies in
Political Sociology

New York The Free Press 322–52.

Smith, Gordon 1979 Western European
Party Systems:
On the Trail of a
Typology

West European
Politics

2/2, 128–42.

Ware, Alan 1996 Political parties and
party systems

Oxford Oxford University
Press
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M. függelék - Irodalom a 12. fejezethez
Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás dátuma Mű címe Kiadás helye Kiadó Oldalszám

Pölöskei Ferenc,
Gergely Jenő, Izsák
Lajos

1997 20. századi magyar
történelem 1900–
1994.

Budapest Korona Kiadó

Benkő Péter,
Izsák Lajos,
Strassenreiter
Erzsébet, Urbán
Károly, Vida István

Vida István 1998 1956 és a politikai
pártok. Politikai
pártok az 1956-
os forradalomban.
1956. október
23 – november
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